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АГЕНЦИЯТА ПРЕЗ 2012 г.
И през 2012 г. работата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
(ДАМТН) е насочена към осъществяване на дейностите, възложени й по силата на Закона за
техническите изисквания към продуктите, Закона за чистотата на атмосферния въздух,
Закона за енергията от възобновяеми източници, Закона за защита на потребителите, Закона
за автомобилните превози, Закона за измерванията, Закона за опазване на околната среда,
Закона за управление на отпадъците и Закона за медицинските изделия.
През 2012 г. продължи подобряването на организацията за прилагане на Регламент
(ЕО) №765/2008 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на изискванията за
акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна
на Решение (ЕИО) №339/93, усъвършестването на механизмите за взаимодействие с други
контролни органи и на сътрудничеството с митниците като особено важни фактори за
повишаване на ефективността на надзора на пазара в съответствие с европейските
изисквания, както и на механизмите за ефективно сътрудничество с икономическите
оператори. Основните постижения в различните направления на дейността на ДАМТН са
следните:
Цялостната дейност по надзор на пазара през 2012 г. е осъществявана в изпълнение на
Националната програма за надзор на пазара, която се разработва ежегодно от всяка една
държава, членка на Европейския съюз, и се публикува на сайта на Европейската комисия,
съгласно Регламент (ЕО) №765/2008. Увеличен е броят на извършените проверки, броят на
взетите за изпитване образци и предприетите принудителни административни мерки към
несъответстващи продукти.
ДАМТН участва активно в съвместни действия по надзор на пазара: проект на
Европейската комисия - JA2011 „Съвместни действия по надзор на пазара - за продуктови
групи „Фойерверки“ и „Зарядни устройства“ (с координатор PROSAFE); проект към групата
за административно сътрудничество по надзор на пазара (ADCO LVD) – „Горещи
нефункциониращи повърхности, които се допират“.
Увеличен е броят на недопуснатите за свободно обращение на пазара на Европейския
съюз несъответстващи продукти като резултат на засиленото взаимодействие с Агенция
„Митници“.
В резултат на осъществения от ДАМТН през 2012 г. метрологичен надзор може да се
направи изводът, че заложените цели и показатели са изпълнени успешно. Надзорните и
контролните дейности през годината се характеризират с успешно прилагане на комбиниран
2

проактивен и реактивен подход чрез извършване на комплексни проверки в търговската
мрежа, масови проверки на пазари и тържища, тематични проверки по видове предварително
опаковани количества продукти (ПОKП) и средства за измерване (СИ), всеобхватен надзор и
контрол на оправомощени лаборатории за проверка на СИ и регистрирани сервизи за
тахографи.
Планът за 2012 г. по отношение на брой проверки на обекти, разпространяващи течни
горива, е изпълнен на 102%, а по отношение на брой изпитани проби – на 100%. Осъществен
е контрол върху източниците за снабдяване с течни горива за крайните разпространители на
около 95% от територията на страната, като са проверени 20 акцизни и данъчни складове
(петролни бази) и две рафинерии. Съвместно с Изпълнителна агенция „Морска
администрация“, в териториални води, е проверено качеството на горивото в разходните
танкове на 28 кораба. Годишният доклад за качеството на течните горива в страната през
2011 г. е изготвен и представен в Министерството на околната среда и водите.
Планираните за 2012 г. дейности по техническия надзор на съоръжения с повишена
опасност и проверки в обектите, където се експлоатират такива съоръжения, са изпълнени,
като за определени видове съоръжения е постигнато и преизпълнение, поради наложили се
непланирани дейности, свързани с безопасната експлоатация на съоръжения с повишена
опасност като: съвместни проверки с други контролни органи; участие в държавни
приемателни комисии на стрoежи; проверки на предприятия, съхраняващи опасни вещества с
висок рисков потенциал; участия в експертни съвети и др. Общата бройка на осъществените
непланирани дейности през 2012 г. възлиза на 1954.
През 2012 г. дейността на ДАМТН, като национален нотифициращ орган в обхвата на
Закона за техническите изисквания към продуктите (без строителните продукти) и Закона за
медицинските

изделия,

се

извършва

съгласно

изискванията

и

практиката

на

хармонизираното европейско законодателство. Планираните проверки и дейности по
издаване на разрешения за оценяване на съответствието са изпълнени - в резултат 40
български нотифицирани органи в обхвата на 17 директиви работят и се конкурират успешно
с другите нотифицирани органи в Европейския съюз и осигуряват на българските
производители свободен достъп до единния европейски пазар.
ДАМТН участва в работата на европейски и международни организации, в проекти и
инициативи, които целят постигане на взаимно доверие и подобряване на сътрудничеството
между компетентните органи на държавите членки в областта на надзора на пазара,
техническия надзор и нотифицирането на органи за оценяване на съответствието.
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II.

ПРЕДСТАВЯНЕ

НА

СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ

И

КРАТКОСРОЧНИТЕ ЦЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
При разработването на Плана за действие на ДАМТН ежегодно се прави преглед и
актуализация на целите, които агенцията се стреми да постига.
През 2012 г. ДАМТН работи за реализиране на стратегическите и средносрочните си
цели, фокусирайки усилията си в постигане на краткосрочните цели.
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ


Изпълнение на функциите на ДАМТН за постигане на целите на Закона за

техническите изисквания към продуктите, Закона за чистотата на атмосферния въздух,
Закона за енергията от възобновяеми източници, Закона за защита на потребителите, Закона
за автомобилните превози, Закона за измерванията, Закона за опазване на околната среда,
Закона за управление на отпадъците и Закона за медицинските изделия чрез осигуряване на
необходимия административен капацитет.


Защита на обществото и околната среда от опасни и несъответстващи на

съществените изисквания промишлени продукти, неверни измервания и некачествени течни
горива.


Осигуряване на еднакви условия за предлагане на продукти, които са в обхвата

на компетенциите на ДАМТН, на българския пазар като част от единния европейски пазар.
СРЕДНОСРОЧНИ ЦЕЛИ – 2012 - 2014 г.


Успешно

усвояване

на

структурните

фондове

за

доизграждане

на

административния и техническия капацитет на ДАМТН.


Подобряване ефективността на административния капацитет за пълно

прилагане на законодателството, включително новоприетото и актуализираното.


Координиране на дейността на българските нотифицирани органи с цел

тяхното все по-успешно реализиране на пазара на услуги по оценяване на съответствието.


Осигуряване условия за контрол на качеството на смесите на автомобилни

бензини с биоетанол.


Подобряване на дейността на лицата, получили лицензия за осъществяване на

технически надзор на съоръжения с повишена опасност и подобряване на взаимодействието
с тях.
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КРАТКОСРОЧНИ ЦЕЛИ


Повишаване на ефикасността и ефективността на надзорните дейности и

свързаните с тях административни дейности.


Подобряване на организацията за прилагане на Регламент 765/2008 и

Регламент 764/2008 и нововъведеното законодателство на ЕС.


Осъществяване на ефективен контрол на регистрираните сервизи за тахографи.



Осъществяване на ефективен надзор на лицата, оправомощени за извършване

на проверка на средства за измерване.


Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол върху дейността на лицата,

получили лицензия, по чл. 34а, ал. 1 от ЗТИП, за осъществяване на технически надзор на
съоръжения с повишена опасност.


Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол върху дейността на лицата,

вписани в регистъра, по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП, на лицата, извършващи дейности по
поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност.


Премахване на разрешителния режим за провеждане на курсове за

правоспособност за обслужване на съоръжения с повишена опасност.


Осъществяване на ефективен контрол на качеството на течните горива,

смесите на биогорива с конвенционални течни горива и на чисти биогорива.


Съдействие и подкрепа на функционирането на национална система за

оценяване на съответствието.


Развитие на връзките със сродни административни структури със страни от

региона и ЕС.


Подобряване на административното обслужване на гражданите.



Ефективно функциониране на системата за финансово управление и контрол.



Подготовка на проектно предложение, подписване на договор и начало на

изпълнение

на

дейностите

по

проект

на

оперативна

програма

“Развитие

на

конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013”.
Като цяло поставените краткосрочните цели са изпълнени. Предстои да се осъществят
направените предложения до Съвета за административна реформа за премахване на 4
административни режима, изпълнявани от ДАМТН, включително премахването на
разрешителния режим за провеждане на курсове за правоспособност за обслужване на
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съоръжения с повишена опасност, с което ще се намали административната тежест за
бизнеса, чрез приемане на изменение и допълнение на съответните нормативни актове.
Подписан е договор на проект по ОП “Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика 2007 - 2013” - BG161РО003-4.3.02-0001-С0001 „Укрепване на
надзорните и контролните органи в Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор като елемент от националната инфраструктура по качеството”, с изпълнението на
който се цели повишаване на ефективността на контролните дейности на ДАМТН и
създаване на благоприятна бизнес среда.
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III. НОРМАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ
През 2012 г. за нормативното осигуряване на дейността на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор са изпълнени следните приоритетни задачи:


Разработване на проекти на нормативни актове, осигуряващи осъществяването

на функциите на администрацията.


Въвеждане на изисквания на правото на ЕС в българското законодателство.

Нормативно осигуряване
Прието е Постановление № 347 на Министерския съвет от 2012 г. за изменение и
допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 103 от 2012 г.), с
което се правят изменения в:
•

Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на ДАМТН по Закона за

държавните такси. Постановлението е в изпълнение на ПМС № 1 от 2012 за приемане на
методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност и разходването им. С постановлението са направени и изменения в
наредбите, регламентиращи процедури по прилагане на регулаторните режими по Закона за
техническите изисквания към продуктите и Закона за измерванията:
•

Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни

съоръжения,
•

Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори,

•

Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на

съоръжения под налягане,
•

Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на

нефтопроводи и нефтопродуктопроводи,
•

Наредбата за устройството, експлоатацията и техническия надзор на

ацетиленови уредби,
•

Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на

газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове,
•

Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на

преносните и разпределителни газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за
природен газ,
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•

Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на

технически надзор на съоръжения с повишена опасност и реда за водене на регистър на
съоръженията,
•

Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за

измерване, които подлежат на метрологичен контрол,
•

Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и

начина за техния контрол, като са уточнени етапите, на които се заплаща определената в
Тарифа № 11 държавна такса.
Разработен е и е внесен в Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма (МИЕТ)

регистъра

Проект на Наредба № …. за реда за издаване на удостоверения и вписване в
на

лицата,

които

извършват

монтиране,

поддържане,

ремонтиране

и

преустройване на съоръжения в енергийни обекти за производство на електрическа енергия
от възобновяеми източници. Проектът урежда администрирането на нов регулаторен режим,
установен със ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), (обн., ДВ, бр.
29 от 2012 г.). Режимът предвижда бърз и изцяло съответстващ на правителствената
политика за облекчаване на регулаторните режими и за премахване на пречките пред бизнеса
ред за вписване в регистър на лицата, които извършват монтиране, поддържане, ремонтиране
и преустройване на посочените съоръжения и за издаване на удостоверения за това.
Наредбата трябва да бъде издадена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма на
основание чл. 20д от ЗЕВИ по предложение на председателя на ДАМТН.
Проекти на нормативни актове, изпратени в МИЕТ за съгласуване с другите
министри преди внасянето им за разглеждане в Министерския съвет:


Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната

експлоатация и техническия надзор на асансьори, разработен в изпълнение на препоръка на
Комисията на Европейските общности от 1995 г. относно повишаване на безопасността на
съществуващите асансьори. С проекта се уреждат допълнителни изисквания за изменение на
елементи от конструкцията на съществуващите асансьори и за монтиране на предпазни
устройства, които имат за цел да подобрят тяхната безопасност. Изискванията са насочени
изцяло към асансьорите, пуснати на пазара на Република България преди влизането в сила на
2.08.2002 г. на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на
асансьорите и техните предпазни устройства, която въвежда разпоредбите на Директива
95/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 1995 г. за сближаване на
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законодателствата на държавите членки относно асансьорите. Ползвателите на асансьорите,
пуснати на пазара преди 2.08.2002 г., трябва до 2023 г. да осигурят реализирането на
предвидените технически мероприятия, чрез които ще се повиши безопасността на
пътниците, на работниците от поддържащите асансьорите фирми и на инспекторите по
техническия надзор.


Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за

безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии. Наредбата урежда
изисквания към изграждането, монтирането и разполагането на въжените линии, към тяхната
инфраструктура и реда за извършване на техническия надзор. Проектът е съобразен със
съвременните тенденции и изисквания за постигане на високо ниво на безопасност при
експлоатация на въжени линии и при разработването му са ползвани опитът и нормативната
уредба в страни - членки на Европейския съюз, като Италия и Австрия - страни, в които са
разположени и се експлоатират изключително голям брой въжени линии и с богат опит в
областта на изграждането и осигуряването на безопасната експлоатация на този вид
съоръжения.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение

на нормативни актове. Предлага се изменение на 6 наредби, с които се уреждат технически
изисквания, правила и норми за устройството, безопасната експлоатация и техническия
надзор на съоръжения с повишена опасност по чл. 32 от Закона за техническите изисквания
към продуктите – котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща
вода, газови съоръжения, тръбопроводи и инсталации за втечнени въглеводородни газове,
преносни и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ,
ацетиленови уредби, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи и повдигателни съоръжения.
Проектът е разработен в изпълнение на Решение № 808 на Министерския съвет от 8.10.2012
г. за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса и на мерките по т.
120, 121 и 122 от плана. За намаляването на регулаторната тежест за бизнеса проектът
въвежда съществени съкращения на определените в съответните наредби срокове за
осъществяване на услугите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за техническите изисквания към
продуктите и диференциране на сроковете за заверяване на инвестиционните проекти на
обектите, в които функционират съоръжения с повишена опасност съобразно тяхната
сложност.
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Във връзка с изпълнение на Плана за намаляване на регулаторната тежест за
бизнеса са предприети и следните действия:
Разработен е проект на ЗИД на Закона за техническите изисквания към продуктите с
предложения за промяна в наименованието на режимите по чл. 35 от ЗТИП, облекчения в
режима по чл. 36 от ЗТИП и промени, уреждащи реда за придобиване на правоспособност за
упражняване на професии по обслужване на съоръжения с повишена опасност в чл. 45 от
ЗТИП. Предлаганото изменение е необходимо за цялостно изпълнение на мерките по т. 111,
112, 120, 121 и 122 от плана. Проектът е изпратен до министъра на икономиката,
енергетиката и туризма за иницииране на законодателна промяна.
За изпълнението на мярка № 108 от плана е изпратено предложение до министъра на
финансите и министъра на икономиката, енергетиката и туризма за иницииране на
изменения в Закона за данъка върху добавената стойност и в Наредба № Н-18 от 13 декември
2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални
устройства, издадена от Министерството на финансите. Предлагат се конкретни изменения
на

нормативни

текстове

за

реализиране

на

предложението

по

мярка

№

108

администрирането на режима по регистриране на фирми, извършващи ремонт и сервиз на
фискални устройства, да се поеме от Българската асоциация на дистрибуторите на фискални
устройства, като отпадне от функциите на ДАМТН.
За изпълнението на мярка № 113 от плана е изпратено предложение до министъра на
транспорта, информационните технологии и съобщенията и до министъра на икономиката,
енергетиката и туризма за иницииране на промени в Закона за автомобилните превози –
предложени са конкретни текстове, свързани с изпълнение на изискванията на чл. 23, ал. 4 от
Закона за търговския регистър в режима по издаване на удостоверения за вписване в
регистъра на лицата, извършващи монтаж или монтаж и ремонт на тахографи.
Административно обслужване
През 2012 г. са извършени 4590 бр. административни услуги, свързани с
функционалната компетентност на администрацията на ДАМТН, и са издадени 837
удостоверения за осигурителен доход и за трудов и/или служебен стаж на служители.
Осигурен е непрекъснат режим на работа на гишето за административни услуги, като
обслужването на граждани и фирми от звеното в сградата на бул. „Г. М. Димитров“ № 52А
продължава и след края на работното време на администрацията на агенцията, до
приключване на обслужването на потребителите.
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Административни услуги, извършени от ДАМТН през 2012 г.
Лицензиране
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Издаване на разрешение за
извършване на оценяване на съответствието
Регистриране на фирми, извършващи ремонт и
сервиз на фискални устройства
Оправомощаване на лица за проверка на
средства за измерване
Лицензиране на лица за ремонт на електронни
таксиметрови апарати с фискална памет по
Наредба 35
Одобряване на идентификационните знаци на
бутилки
Заверяване на инвестиционни проекти на
строежите, в които ще функционират
съоръженията с повишена опасност, в частта,
която се отнася за съоръженията
Заверяване на техническата документация за
ремонт на съоръженията с повишена опасност
Заверяване на проектантска и конструкторска
документация за производство на съоръжения с
повишена опасност, за които няма наредби по
чл.7 от Закона за техническите изисквания към
продуктите
Издаване на удостоверения за вписване в
регистъра на лицата, извършващи поддържане,
ремонтиране и преустройване на съоръженията с
повишена опасност
Разрешаване на пускането в експлоатация на
съоръжения с повишена опасност, за които
няма наредби по чл.7 от Закона за
техническите изисквания към продуктите
Съгласуване на учебни програми и планове за
обучение в училищата и в курсове за
придобиване на правоспособност за
обслужване на съоръжения с повишена
опасност
Издаване на разрешения за провеждане на
курсове за придобиване на правоспособност за
обслужване на съоръжения с повишена
опасност
Лицензиране на лица за осъществяване на
технически надзор на съоръжения с повишена
опасност
Регистриране и/или извършване на
първоначален технически преглед на
съоръжения с повишена опасност
Издаване на удостоверение за извършване на
монтаж, проверка и ремонт на тахографи

Регистрация

Разрешения
4

Съгласуване

Удостоверения

845
32
8

1
785

543
181

169

141

52

382

19

1353

75
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ІV. МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР
Основният приоритет на дейността по метрологичен надзор на ДАМТН и през 2012 г.
е постигането на заложените планови показатели чрез оптимално използване на наличните
ресурси. Надзорните и контролните дейности през годината, свързани с прилагането на
Закона за измерванията, Закона за техническите изисквания към продуктите и Закона за
автомобилните превози, се характеризират с успешно прилагане на комбиниран проактивен
и реактивен подход чрез извършване на комплексни проверки в търговската мрежа, масови
проверки на пазари и тържища, тематични проверки по видове предварително опаковани
количества продукти (ПОКП) и средства за измерване (СИ), всеобхватен надзор и контрол на
оправомощени лаборатории за проверка на СИ и регистрирани сервизи за тахографи,
приоритетно изпълняване на дейностите, възложени или организирани съвместно с органите
на прокуратурата, НАП, МВР, Агенция „Митници“, ИА ”Автомобилна администрация”
(ИААА), както и по жалби и сигнали на физически и юридически лица. Постигнатите
показатели по области на дейност са, както следва:
Метрологичен надзор на лица, които използват средства за измерване
През 2012 г. са инспектирани 15 432 СИ в употреба, попадащи в обхвата на Закона за
измерванията (ЗИ). Проверките са извършени в търговската мрежа, на пазари и в стокови
тържища, в обекти, в които се измерват големи товари, въглища, в обекти, където се
използват везни в здравеопазването, в бензиностанции и газостанции, в пунктове за годишни
технически прегледни (ГТП) на моторни превозни средства, в складови бази, данъчни
складове и други обекти по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), при
производители на предварително опаковани продукти (ПОП) и др. Спрямо предходната 2011
г. е отчетен с 3% по-нисък относителен дял на установените при проверките СИ, които не
съответстват на изискванията на ЗИ – през 2012-а този показател е 9,6%. Продължава
тенденцията да преобладават несъответствията, свързани с липсата на знак от проверка
(84%), основно поради изтекъл срок на валидност на регламентираната последваща
проверка. Същевременно делът на несъответстващи СИ, които са от неодобрен тип или без
маркировка за съответствие, се е повишил в сравнение с предходните години - 12,6% ( при
3,3% за 2011 г. и 6% за 2010 г.), почти всички от тях везни (95%). Извършеното наблюдение
на везни, използвани в здравеопазването, показва висок дял на несъответствие – 39
%, от които 67% без знак от проверка и 31% от неодобрен тип.
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Разпределение на проверките по видове средства за измерване (бр. СИ)

1462

297

809

114

везни и теглилки

9855

СИ на бензиностанции и газостанции

разходомери за газ и коригиращи
устройства

2895

СИ по ЗАДС

СИ, използвани в пунктове за ГТП

други СИ

При проверки на пазари, тържища и складови бази са проверени 1328 обекта на
територията на цялата страна, включително в обхвата на проведената планова кампанийна
проверка на везни, използвани за продажба на въглища. Делът на несъответстващите везни
при тези проверки е 9%. В сравнение с търговската мрежа тук традиционно е отчетен повисок процент на везните от неодобрен тип или без маркировка по ЗТИП – 43% от
несъответстващите.
В изпълнение на изискванията на ЗАДС, Правилника за прилагането му и Наредба №
3 от 19 февруари 2010 г. съвместно с Агенция „Митници” са извършени инспекции на 297
СИ за регистриране и отчитане на акцизни стоки в 121 обекта. Съвместно с ИААА са
извършени проверки в пунктове за ГТП в 257 обекта, в които се използват 809 СИ - стендове
за спирачни сили, димомери и газоанализатори. Не са констатирани нарушения на ЗИ по
отношение на лицата, използващи тези СИ.
В изпълнение на утвърдения план за метрологичен надзор са извършени надзорни
проверки в обекти на „Булгартрансгаз” ЕАД и на 22 газоразпределителни дружества на
територията на цялата страна. Проверките са извършени на местата на употреба на СИ.
Обхванати са общо 1462 СИ - разходомери за газ, коректори за обем на газ и манометри в
съоръжения под налягане. Отчетен е нисък дял на несъответстващите СИ – 8,7%, основно без
валидни знаци от метрологична проверка. По жалби и сигнали на граждани и фирми, както и
по искане на други контролни органи и органи на местната власт са извършени 274
извънредни надзорни проверки. Резултатите от проверките показват, че в 34% от случаите
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средствата за измерване не отговарят на изискванията. Най-висок е делът на сигналите,
свързани със СИ на бензино- и газстанции – 50%, като само при 11,7% от тях са установени
несъответствия на изискванията. Делът на сигналите, свързан с везни в търговската мрежа и
на пазари, е 35%. Относно разходомери за газ, топломери и водомери в употреба също има
постъпили сигнали. В резултат от тези проверките са съставени 48 протокола за
задължителни предписания и 47 акта за установяване на административни нарушения
(АУАН).
Метрологичен надзор на оправомощени за проверка на средства за измерване
лица и оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване
Извършени са 63 надзорни проверки на лица, оправомощени за извършване на
проверка на СИ. Проверени са 54 стационарни и 3 подвижни лаборатории и са инспектирани
използваните в тях 839 технически средства – еталони, спомагателни СИ и сертифицирани
сравнителни материали. Извършен е преглед на записите по качеството, както и на
техническите записи, свързани с проверката на 12 090 СИ. За установени несъответствия с
изискванията на ЗИ и наредбите по прилагането му са съставени 14 протокола за
задължителни предписания. Отнето е оправомощаването на едно лице, за което при проверка
е установено нарушение на изискванията на чл. 47 от ЗИ. През 2012 г. за проверка на
средства за измерване са оправомощени 11 лица. Издадени са 31 изменения и допълнения на
заповеди за оправомощаване и една заповед за отнемане на оправомощаване. Общият брой
на действащите в края на 2012 г. оправомощени лица е 49.
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Оправомощени лица по видове СИ
електромери и доп. у-ва
3
7

1
разходомери за газ

12

анализатори на алкохол в дъха
топломери
5
водомери
2

23

8

спирачни стендове
газоанализатори и димомери
манометри, използвани в ЖПТ
радарскоростомери
*

Броят на посочените в графиката лица надхвърля 49, тъй като някои от тях са оправомощени за проверка на повече от един вид средство за
измерване.

Разпределение на оправомощените лица по региони

През годината оправомощените лица са отчели пред ДАМТН 823 354 извършени
първоначални и последващи проверки на средства за измерване.
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Метрологичен надзор на лица, които произвеждат, внасят или предлагат за
продажба предварително опаковани количества продукти
През 2012 г. проверките, свързани с ПОКП, приоритетно са насочени към масово
употребяваните хранителни продукти, за които се получават най-често жалби от
потребителите – мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, олио, основни
пакетирани храни (ориз, брашно, захар, варива) и др. Извършени са 3 кампанийни тематични
проверки с контрол на нетните количества на пуснатите на пазара пакетирани сирене и
кашкавал, захар и захарни изделия, ядки и сушени плодове. Извършена е 1 кампанийна
тематична проверка на олио с контрол на нетното количество на местата на производство
(рафиниране и бутилиране).
Метрологичният надзор е осъществен чрез 67 проверки, извършени на място при
производители на ПОКП, и чрез проверки в 1007 обекта от търговската мрежа.
Обхванати са предимно новорегистрирани или нерегистрирани производители и
такива, за които в резултат на извършения в търговската мрежа контрол на нетните
количества на предварително опаковани продукти е установено, че са пуснали на пазара
несъответстващи продукти или са получени сигнали и жалби за несъответствие на пуснати
на пазара от тях продукти. На контрол при производителите са подложени 105 партиди ПОП
с еднакви количества и 250 ПОП с различни количества. Спрени са от разпространение общо
30 505 несъответстващи на законовите изисквания ПОП.
На контрол в търговската мрежа са подложени общо 1190 партиди ПОП с еднакви
количества и 5194 бр. ПОП с различни количества. На местата на продажба са спрени от
разпространение 460 ПОП поради несъответствия на изискванията към нетното им
количество и 578 ПОП, на които търговците са променили обявеното от производителите
количество или са без означено от производителите количество.
За установените нарушения на производители, вносители и търговци на ПОП са
съставени общо 160 протокола за задължителни предписания и 64 АУАН.
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Извършването на контрол на нетните количества на конкретни видове ПОП,
предлагани за продажба в търговската мрежа, е важна мярка за осигуряване на условия за
лоялна конкуренция на производителите на ПОП и за защита на потребителите на тези
продукти по отношение на пакетираното количество.
Одобряване, регистриране и контрол на сервизи, които извършват монтаж или
монтаж и ремонт на тахографи
През отчетния период е извършен преглед на 88 преписки по подадени заявления и
проверки на място в 62 сервиза, във връзка с които са издадени 75 удостоверения за
регистрация на сервизи за тахографи, включително изменения и допълнения. Издадени са 5
заповеди за врeменно прекратяване на регистрацията и 4 заповеди за прекратяване на
действието на регистрацията. Поддържа се актуален регистър на сервизите, сервизните
техници и определените им идентификационни номера, информация от който се предоставя
на Европейската комисия за актуализация на базата данни, ползвана от контролните органи в
държавите членки.
На основание на чл. 91, ал. 6 от Закона за автомобилните превози са извършени
планови надзорни проверки на 133 регистрирани сервизи за тахографи за спазване на
задълженията им по този закон и Наредба № РД-16-1054 от 10 октомври 2008 г. във връзка с
изискванията на Регламент (ЕИО) № 3821/85. При подготовката на проверките е извършен
предварителен преглед на 41 661 протокола и 74 удостоверения за невъзможност за
изтегляне на данни от паметта на дигиталните тахографи, издадени от сервизите. В рамките
на надзорните проверки са инспектирани наличните сертификати и оборудване на сервизите,
проучени са 28 042 протокола от проверка на тахографи и 6057 електронни записи за
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дигитални тахографи. За констатирани при проверките нарушения са съставени 12 протокола
за задължителни предписания.
Регистриране на сервизи за фискални устройства
Издадени са 845 удостоверения за регистрация на фирми за сервиз и ремонт на
фискални устройства на основание на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на министъра
на финансите. От регистъра са заличени 18 сервиза.
Лицензиране на сервизи за електронни таксиметрови апарати с фискална памет
В съответствие с Наредба № 35/1999 г. на министъра на транспорта, министъра на
финансите и председателя на ДАСМ са издадени 9 лицензии на фирми за сервиз на
електронни таксиметрови апарати с фискална памет, включително изменения и допълнения
към издадени лицензии. Поради отпаднало правно основание издаването на тези лицензии е
преустановено.
Одобряване на идентификационните знаци на производителите на бутилки
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗИ са одобрени идентификационните знаци на един
производител на бутилки.
Административнонаказателна дейност
През отчетния период са съставени общо 1011 протокола по ЗИ и ЗАвП.
За установени при проверките нарушения са съставени 485 АУАН. Издадени са 441
наказателни постановления. Влезли в сила са 366 наказателни постановления. Обжалват се
21.
През 2012 са подготвени 461 отговора на постъпили жалби, сигнали и запитвания от
граждани, фирми и институции.
Резултатите от извършената надзорна и контролна дейност през 2012 г. показват, че
ефективността от проверките се повишава. За това допринасят и организираните съвместни
проверки с други контролни органи. Регулярният контрол на различните групи задължени
лица води до намаляване на нарушенията и има положителен ефект за спазване на
задълженията на икономическите оператори по Закона за измерванията и Закона за
автомобилните превози.
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V. ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА
ОПАСНОСТ
1. Извършени прегледи и проверки през 2012 г.
 Извършени са периодични технически прегледи на 15 500 бр. и 4959,46 км
съоръжения с повишена опасност (СПО), от които:


парни и водогрейни котли – 483 бр.;



съдове, работещи под налягане – 2294 бр.;



тръбопроводи за водна пара или гореща вода – 259 бр.;



газови съоръжения и инсталации за природен газ – 3907 бр. и 4238,35 км;



газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове – 1505 бр.;



повдигателни съоръжения – 4013 бр.;



асансьори – 3037 бр.;



въжени линии – 127,117 км.

 Извършени са 1353 първоначални и 820 извънредни технически прегледа на СПО.
 Заверени са 1509 технически документации за СПО.
 Проверени са 2525 обекта, в които се експлоатират СПО.
 Извършени са 92 проверки по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната
среда (ЗООС) на операторите на предприятия и съоръжения с нисък/висок рисков потенциал.
 Служители на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“
(ГДИДТН) са участвали в 320 държавни приемателни комисии на строежи, в които ще
функционират СПО.
 Извършени са 75 проверки по сигнали и жалби, свързани с безопасната
експлоатация на съоръжения с повишена опасност.
 Осъществени са 2901 непланирани дейности, свързани със съоръжения с повишена
опасност - извънредни проверки, проверки на кандидати за получаване на лицензия за
осъществяване на технически надзор на СПО и на кандидати за вписване в регистъра на
лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО,
участие в изпитни комисии в курсове за придобиване на правоспособност, проверки,
организирани от други държавни контролни органи, комисии и др.
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2. Тематични проверки
2.1. Проверка на асансьори с механични брави и с твърди отбивачки
През м. февруари 2012 г. от инспектори от Главна дирекция“ Инспекция за държавен
технически надзор“ е извършена проверка на асансьори на територията на цялата страна,
чийто шахтни врати са с механични брави и с твърди отбивачки, за спазване на изискванията
на §3а от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за безопасната експлоатация
и техническия надзор на асансьори, за повишаване на сигурността на тези асансьори.
Проверени са 503 асансьора с механични брави и с твърди отбивачки. Установено е,
че 151 от тях са спрени от ползвателите им и/или поддържащите ги лица поради това, че не
са приведени в съответствие с изискванията на §3а от Преходните и заключителни
разпоредби на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори в
срок до 31 декември 2011 г. С разпореждания до поддържащите асансьорите лица и/или
техните ползватели са спрени 43 асансьора, които са се намирали в експлоатация по време на
проверката и не са били приведени в съответствие с цитираната наредба. За констатираните
нарушения на §3а, ал. 2 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на
асансьори са съставени 31 акта за установяване на административни нарушения на
поддържащи асансьорите лица и/или ползвателите на асансьорите.
При проверките на асансьорите с механични брави и с твърди отбивачки са
констатирани и 16 други нарушения на ЗТИП и Наредбата за безопасната експлоатация и
техническия надзор на асансьори (експлоатация на асансьори с технически неизправности, с
изтекъл срок на техническия преглед, без осигурено поддържане от лице, вписано в
регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП).
В хода на проверката са проверени и други 27 асансьора, които не са били с
механични брави и с твърди отбивачки. Констатирано е, че 10 от тях се експлоатират с
неизправности, на които съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредбата за безопасната експлоатация и
техническия надзор на асансьори експлоатацията трябва да бъде преустановена, а на 15 от
асансьорите не им е бил извършен и периодичен технически преглед от орган за технически
надзор в съответствие с чл. 24, ал. 1, т. 2 от наредбата. За констатираните нарушения на
нормативната уредба за безопасна експлоатация са съставени 31 акта за установяване на
административни нарушения.
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2.2. Проверка на ски-влекове
През м. февруари 2012 г. от инспектори от ГДИДТН е осъществена проверка за
спазването на изискванията за безопасна експлоатация на ски-влекове. При проверката са
обхванати 79 ски-влека, разположени в различни точки на страната. 23 от тях не са били
регистрирани пред орган за технически надзор и не им е извършван технически преглед. Три
ски-влека са работили с неизправни изключватели за контрол на положението на въжето. На
два ски-влека е установено, че техническият им преглед е извършен от лице, което не
притежава лицензия за осъществяване на технически надзор на такива съоръжения с
повишена опасност. Един ски-влек се е експлоатирал с неизправно предпазно устройство
срещу обратен ход. За констатираните нарушения на изискванията за безопасна
експлоатация са съставени 25 акта за установяване на административни нарушения.
Издадени са разпореждания за спиране на експлоатацията на 29 ски-влека.
2.3. Проверка на “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД в качеството му на ползвател на
преносната мрежа за природен газ на територията на Република България
През месеците април и май от регионалните отдели на Главна дирекция “Инспекция
за държавен технически надзор”, които осъществяват технически надзор на преносните
газопроводи за природен газ на територията на Република България, е извършена проверка
на “Булгартрансгаз” ЕАД, в качеството му на ползвател на преносната мрежа за природен газ
на територията на страната, за спазване от дружеството на изискванията на ЗТИП и
наредбите по чл. 31 от закона.
При проверката са обхванати обекти и съоръжения с повишена опасност, ползвани от
дружеството, независимо дали съоръженията подлежат на технически надзор от ГДИДТН
или от лицензирани лица, като е обърнато специално внимание на места и участъци от
газопроводите, в които са налице по-високи рискови фактори като преминавания през реки,
под пътища, катодни защити и други, както и на спазването от страна на ползвателя на
нормативно установените изисквания за безопасна експлоатация.
Проверени са общо 513 бр. и 1444,2 км СПО, от които 186 бр. СПО, подлежащи на
технически надзор от лицензирани лица. Проверените СПО по видове са следните: 64
водогрейни котли, 67 повдигателни съоръжения, 221 съда, работещи под налягане, и 161 бр.
и 1444,2 км газови съоръжения и инсталации.
За констатираните при проверката несъответствия с изискванията за безопасна
експлоатация на СПО са издадени 56 писмени предписания на основание чл. 49, ал. 1, т. 1 от
ЗТИП, от които 54 на “Булгартрансгаз” ЕАД и 2 на други ползватели на СПО.
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Съставени са общо 24 акта за установяване на административни нарушения, от които
7 на “Булгартрансгаз” ЕАД, 2 на други ползватели на СПО, 13 на лицензирано лице и 2 на
лице от персонала на лицензираното лице.
2.4. Проверка на съоръжения с повишена опасност в курортите по Черноморието
В изпълнение на Плана за действие на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор през м. юни са

осъществени засилени проверки на съоръжения с

повишена опасност, функциониращи в най-големите морски курорти на страната - Албена,
Св.св. Константин и Елена, Златни пясъци и Слънчев бряг, като са проверени и асансьори в
някои сгради в градовете Варна и Бургас. Целта бе да се установи спазването на най-важните
изисквания на Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите за
безопасната експлоатация на съоръженията по чл. 31 от закона от ползвателите на
съоръженията с повишена опасност и от фирмите, които поддържат асансьори.
Акцент на проверката бяха функциониращите в хотелите на курортите асансьори –
бяха проверени общо 983 асансьора, както и 443 газови инсталации и уреди, 103 котли и 69
съдове, работещи под налягане.
Установени са 84 неизправности на асансьори, по-голямата част от които не са
съществени и не влияят пряко на безопасността на съоръженията. Открити са 8 асансьора с
износени над допустимите норми фрикционни шайби, както и 23 с неизправни предпазни
устройства.
Поддържащите асансьорите фирми масово не изпълняват задължението са по чл. 11
от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори – да извършват
подробен външен оглед на асансьора, съставните му части и предпазните устройства и да
записват резултатите от този оглед в дневника за ремонт на асансьора – установени са 135
такива случая. На 44 асансьора сервизните фирми не са извършвали на всеки 10 дни
функционални проверки, както се изисква от нормативната уредба. В нарушение на чл. 7а, т.
3 от наредбата собствениците на 104 асансьора не са ги спрели от експлоатация, а са
продължили да ги ползват, въпреки че асансьорите не са били преминали периодичен
технически преглед, какъвто задължително трябва да им се извършва на всеки три години.
Най-много такива нарушения са установени в курортен комплекс Слънчев бряг – там са
установени 92 асансьора, на които не им е извършен периодичен технически преглед повече
от три години.
Във връзка с извършените нарушения на нормативните изисквания за устройството и
безопасната експлоатация на асансьорите са издадени заповеди за спиране на експлоатацията
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на 127 асансьора до отстраняване на нарушенията, а така също са съставени 369 акта за
установяване на административни нарушения.
От проверените общо 443 газови инсталации и уреди за природен газ и втечнен
въглеводороден газ пропан-бутан, разположени в хотелите и заведенията на курортните
комплекси, 150 не са били регистрирани пред органите за технически надзор или не са
преминали периодичен технически преглед за установяване на съответствието им с
нормативните изисквания. Открити са 59 бутилки и газови уреди за пропан-бутан,
разположени в нарушение на нормативната уредба в помещения, които са под котата на
околния терен. За допуснатите нарушения проверяващите инспектори са съставили 92 акта
за установяване на административни нарушения.
Техническото състояние на проверените 103 котела и 69 съда, работещи под налягане,
съответства на нормативните изисквания – установени са незначителен брой технически
неизправности. Ползвателите на 7 котела и 5 съда, работещи под налягане, не са изпълнили
нормативните си задължения да ги регистрират пред орган за технически надзор или са
допуснали да се експлоатират, без да им е извършен периодичен технически преглед. 8 от
котлите се обслужват от персонал без необходимата правоспособност.
За допуснатите нарушения при експлоатацията на котлите и съдовете под налягане са
съставени 26 акта за установяване на административни нарушения.
Общо за установените при проверката на курортните комплекси нарушения на
нормативните изисквания са съставени 487 акта за установяване на административни
нарушения.
2.5. Проверка на предприятия от дървообработващата промишленост за спазване
на нормативно установените изисквания при експлоатация на съоръжения с повишена
опасност
В изпълнение на Плана за действие на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор през м. октомври и м. ноември

от инспектори от Главна дирекция

„Инспекция за държавен технически надзор” са направени

проверки в предприятия от

дървообработващата промишленост за спазване на изискванията на съответната наредба по
чл. 31 от ЗТИП за безопасна експлоатация на съоръжения с повишена опасност. В
проверките, които са реализирани на територията на цялата страна, акцентът е поставен на
това дали СПО са регистрирани пред орган за технически надзор, извършени ли са им
технически прегледи, поддържат и експлоатират ли се в съответствие с нормативно
установените изисквания.
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От проверените 582 съоръжения с повишена опасност 116 са парни и водогрейни
котли, 259 съда, работещи под налягане (предимно ресивери за въздух), 114 повдигателни
съоръжения, 84 газови съоръжения и инсталации и 9 асансьора.
В резултат на констатираните нарушения на нормативно установените изисквания за
безопасна експлоатация са съставени 99 акта за установяване на административни
нарушения и са изпратени 45 покани до нарушители за съставяне и предявяване на АУАН.
Разпоредено е спиране от експлоатация на 109 съоръжения с повишена опасност – 26 парни
и водогрейни котли, 69 съда, работещи под налягане, и 14 повдигателни съоръжения.
Причините, поради които е разпоредено спиране от експлоатация на съоръженията с
повишена опасност, са: експлоатация на съоръжения, които не са регистрирани пред орган за
технически надзор - 103 бр., експлоатация на съоръжения, на които срокът на извършения
периодичен технически преглед е изтекъл - 6 бр.
2.6. Засилен контрол на дейността на лицата, получили лицензия от председателя
на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за осъществяване на
технически надзор на асансьори
В изпълнение на Плана за действие на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор през м. октомври и м. ноември са извършени проверки на лицата,
получили лицензия от председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на
асансьори. Проверките имаха за цел да се установи дали се спазват от лицензираните лица
изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредбата за
безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори и Наредбата за условията и
реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с
повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията при осъществяваните
от тях дейности по техническия надзор на асансьори.
Проверени са 38 лицензирани лица за осъществяване на технически надзор на
асансьори, като на случаен принцип са проверявани досиета на регистрирани от тях
асансьори, както и самите асансьори на място. При четири лицензирани лица са
констатирани общо 19 нарушения на изискванията на ЗТИП и наредбите по прилагането му.
Нарушенията се изразяват в липсата в регистрираните от лицата нови асансьори на
предпазни устройства, предотвратяващи свободното падане и неконтролируемото движение
на кабината нагоре при прекъсване на електрозахранването или при повреда на някоя от
съставните й части в съответствие с чл. 23, ал.1 от Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства и/или липса на
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средства за двустранна връзка в кабините на асансьорите, позволяваща постоянен контакт с
аварийна служба в съответствие с изискването на чл. 30 от цитираната наредба.
За констатираните нарушения на нормативно установените изисквания са съставени
общо 19 акта за установяване на административни нарушения.
3. Проверки на асансьори в жилищни сгради
От инспектори по техническия надзор от регионалните отдели на агенцията в
градовете София, Благоевград и Пловдив е направена проверка на асансьори, монтирани в
жилищни сгради в Благоевград и Кюстендил. Целта на проверката бе да се установи
посредством външен преглед и функционални проверки на асансьорите наличието на
повреди и неизправности, които създават риск за тяхната безопасна експлоатация, както и да
се установи дали лицата, които поддържат асансьорите, изпълняват задълженията си
съобразно изискванията, определени н нормативната уредба.
Проверката обхвана 114 асансьора, избрани на случаен принцип, в жилищни сгради в
двата града, които се поддържат от общо 8 фирми. Всичките 8 фирми са вписани в регистъра
по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП и поддържат съответните асансьори въз основа на сключен писмен
договор с етажната собственост.
За установените при проверката нарушения на нормативните изисквания са
съставени 16 акта за установяване на административни нарушения на допусналите ги
нарушители.
4. Администриране на регулаторни режими


Извършени са проверки на 193 заявители за получаване на лицензия за

осъществяване на технически надзор на СПО или за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от
ЗТИП на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране или преустройване на
СПО.


Извършени са 1001 проверки на лица, притежаващи лицензия за осъществяване

на технически надзор на СПО или вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП.


Обезсилени са 71 удостоверения за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП

и лицата са заличени от регистъра; отказано е вписване в регистъра на 11 лица.


Отнети са 12 лицензии по чл. 34а от ЗТИП; ограничен е обхватът на 3 лицензии.



Издадени са 382 разрешения за провеждане на курсове за придобиване на

правоспособност за упражняване на професии по обслужване на СПО, в които са преминали
обучение 3901 души.
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5. Обследване на аварии и злополуки
През 2012 г. от ГДИДТН са регистрирани и обследвани причините за възникването на
20 аварии и злополуки със СПО, при които са нанесени материални щети на 19 обекта,
ранени са 14 души и трима са загинали. Възникналите аварии са, както следва:
-

6 с асансьори, при които са ранени един човек и един е загинал; нанесени са

материални щети на 5 обекта;
-

2 с повдигателни съоръжения (един товароподемен кран и една подвижна

работна площадка), при които са ранени трима души;
-

8 аварии с газови съоръжения и инсталации, при които са ранени 9 души и са

загинали двама души; нанесени са материални щети на 8 обекта;
-

4 аварии със съоръжения под налягане, при които е ранен един човек и са

нанесени материални щети на 4 обекта.
Обследвани са и 4 инцидента, възникнали със съоръжения с повишена опасност,
които не са причинени от технически неизправности на съоръженията. Три от инцидентите
са възникнали с асансьори – два от асансьорите са повредени вследствие на умишлен палеж
и при един от асансьорите е пострадал човек в резултат на небрежност при експлоатация на
асансьора. Един инцидент е възникнал при почистване на кабината на мостов кран от
машиниста на крана – в резултат на демонтирана предпазна решетка при почистването
машинистът изпада през стъклото на пода на кабината и при падането на площадката под
крана загива.
6. Административнонаказателна дейност
За констатираните нарушения на ЗТИП и наредбите по прилагането му при
извършените проверки на обекти и технически прегледи на СПО през 2012 г. служителите на
ГДИДТН са съставили 1649 акта за установяване на административни нарушения. Издадени
са 1665 наказателни постановления. Прекратени са преписките по 158 акта на основанията на
Закона за административните нарушения и наказания (деянието не е нарушение, лицето не е
нарушител или са допуснати нарушения на материалния или процесуалния закон при
съставянето

или

предявяването

на

АУАН).

Обжалвани

са

71

от

наказателните

постановления. Приключили са съдебните процеси по 16 наказателни постановления потвърдени от съда и оставени в сила са 5 наказателни постановления; с изменени наказания
са 7 постановления; с влязло в сила съдебно решение са отменени 4 постановления. Не са
приключили съдебните процеси по 56 наказателни постановления.
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Поради технически неизправности и/или неспазване на нормативно установените
изисквания за безопасна експлоатация със заповеди и предписания на основание чл. 49, ал. 1
от ЗТИП са спрени от експлоатация 915 съоръжения с повишена опасност.
Сравнението между постигнатите резултати от осъществените по-важни дейности от
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ГДИДТН през 2010, 2011 и 2012 г. е дадено на следната фигура:
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3134
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Пр. обекти
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ПТП – периодич
ни технически прегледи на СПО
ПиДрТП – първоначални и други технически прегледи на СПО
Пр. обекти – проверени обекти, в които се експлоатират СПО
Пр. лица – проверени лица, получили лицензия по чл. 34а от ЗТИП или вписани в регистъра по чл. 36,
ал. 1 от закона
Пр. ТД – проверена и заверена техническа документация по чл. 35 от ЗТИП
АУАН – съставени актове за установено административно нарушение при извършените прегледи и
проверки

Съпоставянето на резултатите от извършените дейности по технически надзор през
2012 г.

и през предходните две години показва значително подобрение в работата на

главната дирекция и като цяло изпълнение на заложените цели.
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VІ. НАДЗОР НА ПАЗАРА
През 2012 г. целите в дейността по надзор на пазара са свързани с изпълнение на:
заложените дейности по надзор на пазара в годишния план; осъществяване на проверки по
постъпили сигнали и жалби от фирми и граждани; действия по нотификации, постъпили чрез
системата за бърз обмен на информация RAPEX; нотификации, подадени от ЕК; съвместни
проверки с други контролни органи; проверки по уведомления от Агенция „Митница”, както
и със сътрудничество с органите и структурите на Европейския съюз в областта на надзора
на пазара.
I. НАДЗОР НА ПАЗАРА НА ПРОДУКТИ, ПУСНАТИ НА ПАЗАРА
Продуктите, за които е осъществен надзор на пазара от инспекторите на Главна
дирекция „Надзор на пазара“, са в обхвата на:


наредбите по чл. 7 от ЗТИП – наредбите за съществените изисквания и

оценяване на съответствието на: електрически съоръжения, предназначени за използване
в определени граници на напрежението; играчки; строителни продукти; газови уреди;
машини, вкл. машини, работещи на открито, по отношение на шума; лични предпазни
средства; съоръжения под налягане; радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства; транспортируеми съоръжения под налягане; пиротехнически изделия и
взривни вещества за граждански цели;

отношение

мерките по прилагането на Директива 2009/125/ЕС (чл. 26а от ЗТИП) по
изискванията

за

екологично

проектиране

към

продукти,

свързани

с

енергопотреблението;


Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно

оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно
оборудване (НИППЕЕОТТОЕЕО), приета на основание чл.24, ал.2 от Закона за управление
на отпадъците.
Извършени са планови и извънпланови проверки общо върху 8649 различни като
вид, марка или модел продукти на територията на цялата страна.
Констатирани са несъответствия при 3592 продукта. За 1722 продукта с констатирани
несъответствия в търговски обекти са предприети действия от икономическите оператори и
несъответствията са отстранени.
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Съотношение между проверените продукти през 2012 г. и продуктите с
установени несъответствия

Съотношение между проверените продукти при плановите и извънплановите
проверки през 2012 г.
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Съотношение между съответстващи продукти, несъответстващи продукти и
продукти с отстранени несъответствия през 2012 г.
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ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ
Осъществени са планови проверки на общо 7102 продукта от различни видове, марки
и модели, в това число:
- електрически съоръжения - миксери, пасатори, вентилатори, климатизатори,
тостери, контактни грилове, сандвич тостери, гофретници и минифурни, електрически кани
за топла вода, луминесцентни осветителни тела, аварийни осветителни тела, преносими
осветителни тела, контакти, ключове, настолни компютри, преносими компютри и
монитори;
- играчки - от категория със същото естество на риск, посочени в RAPEX
нотификации; опаковани в/или прикрепени към опаковката на хранителен продукт;
издържащи теглото на дете и задвижвани от него; изстрелващи предмети; функционални
играчки;
- машини - крикове (механични и хидравлични), електрически верижни триони,
верижни триони за работа в гората, машини за почистване на под, машини за хранителновкусовата промишленост, телфери и лебедки, машини за почистване и/или събиране на
листа;
- газови уреди – нерегулируеми регулатори за ниско налягане до 200 mbar;
- транспортируемо оборудване под налягане – бутилки за LPG;
- строителни продукти - бетонни блокове (бордюри), бетонни плочи за външно
павиране, балатуми и мокети;
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- лични предпазни средства - защитни каски за промишлеността; каски за скиори в
алпийски дисциплини и сноубордисти; антифони, поставяни на ушите; ретроотражателни
аксесоари;
- радиосъоръжения - безжични рутери и безжични входни точки; устройства с малък
обсег на действие за управление на движението на радиоуправляеми модели;
- пиротехнически изделия от категория 1, 2 и 3.
От извършените проверки за отделните продуктови групи могат да се направят
следните констатации:
Несъответствията при значителна част от електрическите съоръжения са свързани с
инструкцията за употреба на български език - не отговаря по обем и съдържание на тази на
производителя. Голям е делът на климатизаторите с инструкция за употреба на български
език, която не съдържа указания за монтаж.
Преобладаващата част от изпитаните електрически уреди с нефункциониращи горещи
повърхности, които се допират (тостери, контактни грилове, сандвич тостери, гофретници и
минифурни), не отговарят на изискванията за загряване. След изпитване на пасатори са
установени и отклонения от изискванията за електромагнитна съвместимост.
При проверката на осветителни тела, контакти и ключове, предназначени за
употреба в потенциално експлозивна атмосфера се констатира, че поради специфичната
им употреба предлагането в търговските обекти е изключително ограничено, а при
проверените продукти не са констатирани несъответствия.
При повечето проверки на играчки от категория със същото естество на риск,
посочени в RAPEX нотификации, рискът се потвърждава. Опасните продукти са изтеглени
от пазара и унищожени.
Установено е, че голяма част от хранителните продукти, произведени от български
производители, които съдържат в опаковките си играчки, нямат нанесено специфично
предупреждение върху опаковките си. Изискването за отделна опаковка на играчката,
опакована в хранителен продукт, е спазено от всички производители, при които са
извършени проверки.
Специфично предупреждение, изисквано при играчки, издържащи теглото на дете
и задвижвани от него, не е нанесено и върху играчката при значителна част от проверените
продукти. Без специфично предупреждение на български език, нанесено върху играчката, са
над две трети от проверените функционални играчки.
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Проверката

на

играчки,

изстрелващи

предмети,

показа,

че

броят

на

несъответстващите играчки е намалял значително в сравнение с предходните години.
При проверката на крикове най-често установените несъответствия са: ненанесени
върху крика тип/модел; наименование и адрес на производителя; годината на завършване на
производствения процес; непълен превод или липса на инструкция за експлоатация; липса на
декларация за съответствие или тя не е част от инструкцията за експлоатация.
Изпитването по отношение на изискванията за излъчвания шум на открито на два
моторни верижни триона от различни марки показа, че трионите отговарят на
изискванията.
Всички проверени машини за почистване на под са произведени в страни, членки на
ЕС, и се предлагат с нанесена маркировка за съответствие СЕ, придружават се от ЕО
декларация за съответствие и инструкция за експлоатация, съставена от производителя и
почти при всички случаи преведена на български език.
Проведеното проучване на пазара за предлагане

на машини за хранително-

вкусовата промишленост (ХВП) с цел събиране на данни за български производители и
вносители показа, че: фирми от ЕС предлагат машини по интернет и ги доставят само по
заявка; машини, предлагани от вносители, не са открити; български производители
произвеждат машини за ХВП по предварителна заявка и документация на клиентите, като
машините не се предлагат в търговската мрежа.
При проверката на машини за почистване и/или събиране на листа се установи, че
преобладаващата част отговарят на изискванията - те са с нанесена маркировка за
съответствие СЕ и означено гарантирано ниво на звукова мощност; придружават се с ЕО
декларация за съответствие и инструкция за експлоатация.
Предлаганите в търговските обекти лебедки и телфери в по-голямата си част
съответстват на приложимите към тях изисквания.
Проверката на нерегулируеми регулатори за ниско налягане до 200 mbar показа,
че преобладаващата част от производителите са оценили и удостоверили съответствието,
съгласно изискванията към газови уреди.
Бутилките за LPG, пуснати на пазара след влизане в сила на новата Наредба за
съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под
налягане, се предлагат в търговската мрежа, без да са изпълнени изискванията на наредбата.
Значителна част от проверени бетонни блокове (бордюри) и бетонни плочи за
външно павиране и приблизително половината от проверените балатуми и мокети са без
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нанесена маркировка за съответствие СЕ, без ЕО декларация за съответствие и без
инструкция за приложение на български език.
Несъответствията при значителна част от радиосъоръженията - безжични рутери и
безжични входни точки, са по отношение на информацията за потребителя и по-малка част
са по отношение липсваща или непълна придружаваща декларация за съответствие.
Каски за скиори в алпийски дисциплини и сноубордисти най-често се предлагат
без инструкция за употреба на български език и/или маркировката за идентификация.
Една трета от проверените антифони са с несъответствия: без инструкция за
употреба, съставена от производителя; без инструкция за употреба на български език; с
непълна инструкция за употреба на български език; без маркировка СЕ; без маркировка за
идентификация; с непълна маркировка за идентификация.
При проверката на пиротехнически изделия от категория 1, 2 и 3 в търговските
обекти в края на годината се установи, че приблизително половината фойерверки са без
маркировка за съответствие. За тези продукти проверките продължават и през 2013 г., като
предстои

предприемане

на

административнонаказателни

действия

и

налагане

на

принудителни административни мерки.
Проверката на принтери по отношение изискванията на Наредбата за изискванията за
пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране
на отпадъци от електрическо и електронно оборудване показа, че намалява броят на
несъответстващите продукти.
При проверка в търговските обекти на продукти, свързани с енергопотреблението настолни и преносими компютри и монитори, за изпълнение на изискванията на
Регламент 1275/2008 и Регламент 106/2008 се констатира, че при приблизително една трета
от продуктите не е декларирано съответствие с изискванията на Регламент 1275/2008 и не е
посочена консумацията на мощност в режим „в готовност“ и в режим „изключен“. След
проверката за повечето от несъответстващите продукти са предоставени изисканите от
инспекторите декларации за съответствие. Всички продукти, носещи маркировката ENERGY
STAR, са маркирани в съответствие с изискванията за маркиране с ENERGY STAR. За
останалите несъответстващи на изискванията продукти проверките не са приключени.
Кампанийни проверки
През 2012 г. е проведена обща кампанийна проверка за наличие и пълнота на
инструкция или указания за употреба, експлоатация и монтаж на български език.
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Обект на ежегодно провежданата кампания са най-масово потребяваните технически
изделия от продуктови групи, попадащи в обхвата на наредбите по чл. 7 от ЗТИП електрически

съоръжения,

машини, играчки,

строителни

продукти,

газови

уреди,

радиосъоръжения, съоръжения под налягане, лични предпазни средства.
Проверени са общо 511 продукта от различни видове, марки и модели, като при 100 са
констатирани несъответствия на инструкцията, в това число: 31 продукта - без инструкция за
употреба на български език; 69 продукта - с инструкция на български език, която не отговаря
по обем и съдържание на тази на производителя. От икономическите оператори са
предприети действия, в това число: за 43 продукта - коригиращи действия към инструкцията
за употреба; 30 продукта са комплектовани с инструкция за употреба на български език; 9
вида лични предпазни средства са изтеглени от пазара по решение на икономическия
оператор. Предприети са административнонаказателни действия към 4 продукта.
Резултатите от кампанията показват, че все още голям процент от предлаганите на
пазара продукти са с несъответствия по отношение на инструкцията за употреба на
български език, което потвърждава необходимостта от извършване на подобни проверки.
При проведената Коледна кампания, включваща светлинни гирлянди и играчки, са
проверени 255 продукта, от които 121 модела светлинни гирлянди и 134 играчки от различни
категории. От тях 65 продукта са с констатирани несъответствия: 20 светлинни гирлянди и
45 играчки. Изтеглени са и унищожени 103 бр. от един модел светлинен гирлянд, носещ риск
за потребителите. Броят на несъответстващите електрически гирлянди и играчки е намалял
значително в сравнение с минали години.
ИЗВЪНПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ
Извършени са извънпланови проверки на 1547 различни продукти - по сигнали и
жалби от граждани и ведомства; по получени RAPEX нотификации, по сигнали от RAPEX
екипа на ЕК; съвместни проверки по искане на други контролни органи, проверки по
уведомления от Агенция „Митница”, проверки в резултат на самосезиране и др.
През 2012 г. са извършени проверки по постъпилите в ДАМТН 122 жалби и сигнали
на граждани и ведомства.
Значителна част от жалбите касаят гаранционни претенции на гражданите, сервизното
обслужване или неудовлетворени рекламации, които са извън компетенциите на ДАМТН, но
са повод за извършване на проверки по отношение изискванията за безопасност към
продуктите, обект на жалбите. Голяма част от жалбите и сигналите постъпват в ДАМТН чрез
Комисията за защита на потребителите (КЗП) и други ведомства.
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Получени са 54 сигнала/жалби за различни електрически съоръжения, в това число
10 за компактни луминесцентни лампи по отношение енергопотреблението. Част от
сигналите са за продукти без инструкция за употреба. Други са за дефектирали уреди при
първо включване или след употреба. При голяма част от тях информацията е потвърдена,
например фотоапарат и портативен телевизор без инструкция на български език;
диференциален термоконтролер с неоценено и неудостоверено съответствие; бързовари
500W и 5 вида многогнездови удължители с несъответствия, които могат да доведат до
опасност за потребителите от поражение от електрически ток; по 3 сигнала лампите са
изтеглени от пазара и изнесени извън Европейския съюз.
Постъпили са 19 сигнала/жалби за играчки. Не е потвърдена информацията при 4 от
жалбите, а играчките, обект на 5 жалби, не са открити при извършените проверки.
Изпитването на образец от играчка тротинетка, причинила нараняване на две деца в резултат
на блокиране на тръбите за кормилното управление, потвърди информацията от жалбата.
От постъпилите 21 сигнала и жалби за строителни продукти 9 сигнала не се
потвърдиха. Изпитването по постъпила жалба за бетонни керемиди потвърди, че продуктът
не покрива определените стойности на един от задължителните технически показатели. От
производителя, по негово решение, са унищожени 2520 бр. бетонни керемиди.
За радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства са подадени 4
сигнала. Сигналите не се потвърдиха. Във връзка с получен сигнал за фискални устройства
за вграждане в автомати за самообслужване (ФУВАС) са проверени техническите досиета на
8 фискални устройства и е установено, че те се предлагат с оценено и удостоверено
съответствие и се предоставят с инструкции за употреба на български език.
Постъпили са 2 сигнала за газови уреди - комбинирана печка газ и ток и газов котлон.
Проверката на комбинираната печка установи, че възникналият проблем е в резултат на
неправилна употреба. В резултат на констатираните несъответствия за газовия котлон
продуктът е изтеглен от пазара и е върнат на доставчика в Чехия.
Постъпили са 3 сигнала за транспортируемо оборудване под налягане – бутилки за
втечнен газ пропан-бутан. При проверките на газова бутилка с котлон и на газова бутилка СР
250 не се потвърди написаното в сигналите. Проверката по третия сигнал не е приключена.
Постъпили са 6 жалби за машини - електрохидравлични повдигачи, косачка,
ескалатори, компресорни съоръжения на охладителна система, за сапани и двигател за
мотофреза. Жалбите за 3 от продуктите не се потвърдиха. Работата по жалбата за
неправомерно извършени промени в конструкцията на ескалатори е прекратена, поради това,
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че жалбоподателят не е предоставил части от техническото досие на машините, за да се
извърши проверка на твърденията в сигнала. Проверката на сапаните потвърди сигнала за
пропуски в издадения от производителя сертификат.
Действия по нотификации
През 2012 г. са получени нотификации по системата RAPEX за 1049 бр. продукти, в
това число играчки – 474 бр., електрически съоръжения – 452 бр., пиротехнически изделия –
41 бр. и др.
Получени са и 4 нотификации по чл. 22 от Регламент № 765/2008 за опасни
фойерверки, приспособления за тримери и храсторези, кухи секции за стоманена
конструкция и сешоар. Продуктите не са открити на българския пазар.
При проверки са открити 6 играчки и една флуоресцентна преносима лампа, за които
са предприети принудителни административни мерки. Продуктите са изтеглени и
унищожени.
Предприети действия към несъответстващи и опасни продукти
В резултат на дейността по надзор на пазара през 2012 г. са извършени изпитвания,
предприети са действия към продукти с видими несъответствия, последващи действия към
несъответстващи и опасни продукти и са предприети действия

и към икономическите

оператори, според отговорностите им.
През 2012 г. са взети 60 бр. образци от продукти за изпитване (34 бр. електрически
съоръжения, 16 бр. играчки, 1 бр. строителни продукти 1 бр. машини и 8 бр. пиротехнически
изделия). Приключили са изпитванията на 47 бр. продукти (1 бр. машини, 18 бр. играчки, 25
бр. електрически съоръжения, 1 бр. строителни продукти и 2 бр. машини, които работят на
открито, по отношение на шума), като при 28 бр. несъответствията се потвърдиха (10 бр.
играчки, 17 бр. електрически съоръжения и 1 бр. машини), а при 19 бр. изпитванията не
потвърдиха несъответствията (8 бр. играчки, 8 бр. електрически съоръжения, 1 бр.
строителни продукти и 2 бр. машини, които работят на открито, по отношение на шума).
Издадени са 22 заповеди по чл. 30а, ал. 1 от ЗТИП за спиране от разпространение
и изтегляне от пазара на 22 вида продукти, в това число 9 играчки, 11 ел. съоръжения и 2
машини.
Издадени са 14 заповеди по чл. 30а, ал. 2 от ЗТИП за спиране от разпространение
и изтегляне от пазара на 23 вида продукти, в това число 2 лични предпазни средства, 8
ел. съоръжения и 13 играчки.
36

Издадени са и 32 заповеди по чл. 30в, ал. 1 от ЗТИП за временно спиране на 63
вида продукти от разпространение до оценяване и удостоверяване на съответствието
им с изискванията за безопасност, в това число 22 строителни продукта, 25 играчки, 3
лични предпазни средства, 6 съоръжения и 7 пиротехнически изделия.
В резултат на уведомяване на икономическите оператори за констатираните
несъответствия, взети проби за изпитване, резултати от изпитвания, изслушвания преди
предприемане на ограничителни мерки, издадени заповеди по чл. 30а, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от
ЗТИП са изтеглени и унищожени 129 вида продукти (74 играчки, 33 ел. съоръжения, 10
машини, 3 строителни продукта, 1 радиосъоръжение и 8 лични предпазни средства) с общо
количество 10 533 бр. (1593 бр. играчки, 3677 бр. ел. съоръжения, 34 бр. машини, 2520 бр.
керемиди, 2666 бр. от два вида бетонни плочи за настилка, 2 бр. радиомикрофони и 41 бр.
лични предпазни средства).
В резултат на действията по надзор на пазара са изтеглени от пазара и: изнесени извън
ЕС 3300 бр. от 1 вид защитни очила за промишлеността; върнати на търговеца в Чехия 47 бр.
от 1 вид каски; върнати на вносителя в Гърция 616 бр. доказано опасни играчки; изнесени
извън ЕС 104 бр. от един модел газова печка.
Изготвени са и изпратени 9 нотификации до Европейската комисия (2 за ел.
съоръжения, 6 за играчки и 1 за машини) и 6 реакции по нотификации № 0687/09, 1668/10,
1481/10, 1472/11 и 1450/11 за играчки и № 1399/11 за флуоресцентна преносима лампа.
През 2012 г. са съставени 307 акта за установяване на административни
нарушения - 189 на търговци, 50 на физически лица и 68 на вносители и производители.
Издадени са 206 наказателни постановления - 145 на търговци, 31 на физически лица и 30
на вносители и производители.
II. НАДЗОР НА ПАЗАРА НА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СЕ ПУСКАТ В
ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА
Проверките по надзор на пазара на продукти, които не се пускат в търговската мрежа,
са извършвани при проверки в обекти, в които се експлоатират СПО, при съвместните
проверки с други контролни органи и при осъществяване на дейностите по технически
надзор на съоръженията с повишена опасност.
През 2012 г. от служителите на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически
надзор” са извършени проверки и/или наблюдение на общо 2915 продукта, които не се
пускат директно в търговската мрежа: товароподемни кранове; съдове, работещи под
налягане; парни и водогрейни котли; асансьори; газови уреди; компресори за сгъстен въздух;
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ски-влекове;

машини

в

шевната

промишленост;

машини

в

дървообработващата

промишленост и др. Констатираните нарушения се състоят в пускане на пазара и/или в
действие на продукти, на които не е поставена маркировка за съответствие съгласно
Наредбата за маркировката за съответствие, без декларация за съответствие и без инструкция
за експлоатация.
За всички констатирани нарушения, свързани с пускането на пазара на продукти,
които не се пускат директно в търговската мрежа, са предприети действия по установяване
на изпълнението от страна на производителите на задълженията им по оценяване на
съответствието на продуктите със съществените изисквания на приложимите наредби по чл.
7 от ЗТИП.
През м. февруари е извършена проверка на 79 ски-влека. Констатирано е, че при два
ски-влека, произведени от български производител, не е удостоверено съответствието на
предпазните им устройства с маркировка за съответствие и декларация за съответствие и на
подсистемите им с декларация за съответствие. Предприети са съответните действия по
надзор на пазара и е изискано от производителя на ски-влековете да представи техническите
досиета и декларации за съответствие.
През м. октомври и м. ноември от инспектори от ГДИДТН са осъществени проверки
в предприятия от дървообработващата промишленост за спазване на нормативно
установените изисквания за пускане на пазара и в действие на дървообработващи машини.
Проверките обхванаха територията на цялата страна. Голяма част от проверките в обектите
са извършени съвместно със служители от териториалните звена на Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда”.
За спазване на нормативно установените изисквания за пускане на пазара и в действие
на дървообработващи машини

са проверени 1436 машини в 372 предприятия, като

основните видове са циркуляри, банциг машини, машини за кантоване, профилиращи
машини,

фрези,

щрайхмус

машини,

абрихт

машини,

преси,

транспортни

ленти,

транспортьори и др. При проверката на машините са констатирани 45 нарушения, за които
на нарушителите са съставени 41 акта за установяване на административни нарушения и са
изпратени 4 покани на нарушители за съставяне и предявяване на АУАН. Основно
нарушенията се състоят в пускане на пазара и в действие на машини, на които не е поставена
маркировка за съответствие съгласно Наредбата за маркировката за съответствие, без
декларация за съответствие и без инструкция за експлоатация. Предприети са мерки за
установяване изпълнението на задълженията от лицата, отговорни за пускането на машините
38

на пазара и в действие, като са изисквани за представяне техническите досиета на машините
и допълнителни документи.
За установените нарушения на изискванията за пускане на пазара и/или в действие на
продуктите (съоръжения с повишена опасност и машини) служителите на ГДИДТН са
съставили 54 акта за установяване на административни нарушения.
III. НАДЗОР НА ПАЗАРА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ
Дейността по надзор на пазара на СИ в обхвата на директиви 2009/23/ЕО и
2004/22/ЕО се характеризира с комбиниран проактивен и реактивен подход. Поради
спецификата на средствата за измерване, които в по-голямата си част могат да бъдат открити
и наблюдавани единствено след като са пуснати в действие, т.е. на мястото на употреба,
както и поради действащия до 2016 г. преходен период за СИ в обхвата на Директива
2004/22/ЕО, от който се възползват голяма част от производителите на средства за измерване
с валидно одобряване на типа, дейностите по надзор на пазара и метрологичен надзор до
голяма степен се извършват съвместно в едни и същи обекти, като се предприемат
съответните действия по ЗТИП или ЗИ в зависимост от резултатите. Извършени са
тематични проверки и наблюдения на 3686 средства за измерване, пуснати на пазара и/или в
действие.

Везни с неавтоматично действие
Извършени са наблюдения и проверки на 1081 пуснати на пазара и/или в действие
везни, предназначени предимно за измерване на маса при директни продажби и при
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търговски плащания в общо 500 обекта. Проверките за съответствие с изискванията, както и
за употреба по предназначение, установиха, че 11 везни не отговарят на изискванията на
ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с
неавтоматично действие, за което са предприети предвидените в закона последващи
действия.
В резултат на проверка по сигнал за закупена чрез обява в интернет везна е
установено, че чрез сайтове за безплатни обяви се рекламират и разпространяват везни с
неизвестен произход и производител, с поставени неправомерно маркировки, фалшиви
надписи, имитации на знаци за извършена метрологична проверка, инструкции за употреба и
гаранционна карта. Собствениците/администраторите на сайтовете са уведомени да
преустановят публикуването на тези обяви, а на уебсайта на ДАМТН е публикувана
информация със снимков материал. Събраните по случая данни, включително от
констатирана при надзор употреба на такива везни и от сигнали на граждани, са предадени
по компетентност на ГД „Национална полиция“ и ГД „Борба с организираната престъпност“
на МВР за проверка наличието на данни за измама и за подправяне на официален
удостоверителен знак.
Разходомери за газ, коригиращи устройства за обем и измервателни системи за
течности, различни от вода
При надзор в газоразпределителните дружества и при проверки по сигнали в 253
обекта са извършени наблюдения на 389 разходомери за газ и коригиращи устройства за
обем, от които 51 пуснати на пазара, 327 пуснати в действие и 11 пуснати на пазара по § 3 на
Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и
оценяване на съответствието на средствата за измерване (НСИОССИ). Констатирани са
нарушения при 4 разходомера.
При надзора на 62 системи за течности, различни от вода, извършен в 11 обекта, не са
констатирани несъответствия.
Електромери и водомери
При извършен надзор на пуснати на пазара и на пуснати в действие СИ са
наблюдавани 1110 електромера, от които 226 електромера, пуснати на пазара по § 3 на
Преходните и заключителните разпоредби на НСИОССИ. Констатирани са несъответствия с
изискванията на наредбата при 5 електромера.
Наблюдавани са 1035 водомера, от които 275 с оценено съответствие и допълнителна
метрологична маркировка по ЗТИП и 760 пуснати на пазара по реда на § 3 от Преходните и
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заключителните разпоредби на НСИОССИ със знаци за одобрен тип и първоначална
проверка, изискуеми съгласно Закона за измерванията и Наредбата за средствата за
измерване, които подлежат на метрологичен контрол.
За установените при надзора на пазара на СИ нарушения са съставени 30 АУАН.
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VII. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА
Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” като част от
специализираната администрация в рамките на ДАМТН осъществява своята дейност в
изпълнение на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), (посл.
изм., ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г.) и Закона за енергията от възобновяеми източници
(ЗЕВИ), (ДВ,бр.35 от 3 май 2011г.)
Основна нейна дейност е да осъществява контрол върху изискванията за качество на
течните горива при тяхното пускане на пазара, разпространение, транспортиране и
използване в съответствие с изискванията за качество, определени в Наредбата за
изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
(НИКТГУРНК), (посл. изм., ДВ, бр.103 от 28 декември 2012 г.), както и контрол върху
качеството на биогоривата и техните смеси с течни горива от нефтен произход и на течните
горива от биомаса в съответствие с изискванията на ЗЕВИ.
През 2012 г. от служителите на ДАМТН, осъществяващи контрол на качеството на
течните горива на територията на страната, са реализирани следните приоритетни дейности:
Създаване на работна група за разработване на проект за изменение и допълнение на
ЗЧАВ и НИКГУРНТК с цел въвеждане на технически изисквания към качеството на
втечнените нефтени газове (ВНГ), предназначени за употреба като гориво за двигатели с
вътрешно горене.
Участие в работна среща за подготовка на Наредба за изискванията за качеството на
твърдите горива, използвани за битово отопление на населението.
На основание & 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за
изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол
(обн., ДВ, бр.66 от 2003 г., посл. изм. и доп., бр.36 от 2011 г.), Министерството на околната
среда и водите представя ежегодно пред Европейската комисия национален доклад за
качеството на течните горива за предходната календарна година. Докладването обхваща
представяне на данни в съответствие с изискванията на чл.8 от Директива 98/70/ЕО относно
качеството на бензина, дизеловото гориво и газьола, изменена от директиви 2003/17/ЕО и
2009/30/ЕО, и чл. 7 от Директива 99/32/ЕО относно намаляване съдържанието на сяра в
някои течни горива, изменена от директиви 2005/33/ЕО и 2009/30/ЕО. Във връзка с това
ДАМТН е представила на Министерството на околната среда и водите доклад с обобщени
данни за качеството на течните горива през 2011 г., който е предоставен за изготвяне на
годишния доклад до Европейската комисия.
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Изпитвателната лаборатория за горива, смазочни материали и присадки към ДАМТН,
в Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” е преакредитирана от ИА
„Българска служба за акредитация“ (ИАБСА) от 5.09.2012 г., като издаденият сертификат №
35 ЛИ/05.09.2012 г. за акредитация е валиден до 30.09.2016 г.
Лабораторията е взела участие в междулабораторни сравнителни изпитвания:
-

с международно участие - 2 бр. продукти: гориво за дизелови двигатели В 10 и

биодизел В 100 с организатор Institute for Interlaboratory Studies –Холандия;
-

продукт моторно масло - по технически проект № ЕВС – 53/2011 на „Евробул

контрол” ООД.
Изпълнение на плана за контрол на качеството на течните горива за 2012 г.
Резултати от контрола на качеството на течните горива
Проверки на обекти
При план 500 проверки, през 2012 г. са осъществени 511 - на обекти,
разпространяващи течни горива на територията на страната, което представлява 102%
изпълнение на плана. През последните няколко години броят на проверките нараства - през
2009 г. извършените проверки са 436, през 2010 г. – 484, и през 2011 г. - 509.
От 511 проверки през 2012 г., 168 са на обекти от вериги бензиностанции (“Петрол”
АД, “ОМВ-България” ЕООД, “ШЕЛ-България” ЕАД, “Топливо” АД, “Лукойл България ”
АД, “Ромпетрол България”, “Еко България” ЕАД), на други бензиностанции – 318, на
петролни бази – 20, петролни рафинерии – 3, и 2 на автоцистерни. Съвместно с органите на
МВР, Агенция „Митници“ и НАП са реализирани 27 от проверките, с ГД „Метрологичен
надзор“ (ГДМН) – 64, и по сигнали на граждани и други контролни органи - 28.
През годината продължиха проверките на обекти, разпространяващи течни горива, с
присъствие на подвижна лаборатория в близост до проверявания обект и предприемане на
принудителни мерки в реално време. 31 от проверките са извършени по време на 4-те
съвместни проверки с изнесена подвижна лаборатория с участие на секторите „Подвижна
лаборатория - Плевен” и „Подвижна лаборатория - Бургас” и инспектори от регионалните
звена в София, Плевен, Варна, Русе, Пловдив и Хасково

на територията на области

Благоевград, Търговище и Пазарджик, при които от взетите 61 проби от течни горива, за 9 са
установени несъответствия с изискванията за качество.
От проверените 511 обекта през годината са взети проби от 962 течни горива, при
годишен план 960 проби, което представлява 100% изпълнение на плана. Броят взети проби
по видове горива е следният:
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- автомобилни бензини – 456 бр.
- гориво за дизелови двигатели – 498 бр.
- котелно гориво–4 бр.
- газьол за ПКЦ – 4 бр.
За сравнение през 2009 г. са взети 808 проби, 2010 г. - 902 проби, през 2011 г. - 960
проби.
През 2012 г. в сектори „Подвижна лаборатория - Бургас” и „Подвижна лаборатория Плевен” са изпитани по 869 проби от течни горива, а в стационарната лаборатория – 1361
проби. Издадени са общо 2230 протоколи от изпитване.
Общият брой изпитани проби в лабораториите на дирекцията е по-голям от 962, тъй
като пробите, преминали през подвижните лаборатории, се изпитват и в стационарната, а 395
проби от гориво за дизелови двигатели и 149 проби от автомобилни бензини са изпитани и за
съдържание на биодизел.
Въз основа на протоколите от изпитване в сектори „Подвижна лаборатория - Бургас”
и „Подвижна лаборатория - Плевен” са изготвени 869 експертни заключения.
Въз основа на протоколите от изпитване в стационарната лаборатория са изготвени
1506 констативни протоколи, от които 962 за съответствие на течните горива с изискванията
за качество и 544 за съдържание на биогориво в течно гориво в съответствие с изискванията
на ЗЕВИ. По искане на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, въз основа на
протоколи от изпитване, издадени от лабораториите “СЖС–България” – гр. Бургас,
Изпитвателна лаборатория за горива и смазочни материали на „Петрол”АД, гр. Варна и
Изпитвателна лаборатория за нефтопродукти към „Приста ойл холдинг” ЕАД, са издадени
28 констативни протоколи за съответствие на корабни дестилатни горива с изискванията за
качество.
Изготвени са 2 експертизи по външни заявки.
На основание чл.30 в, ал.1 от ЗЧАВ и във връзка с чл. 22, ал.9 от НИКТГУРНТК е
организирано изпитването на 78 арбитражни проби, 6 от които за проби, взети при проверки
от 2011 г. Арбитражните процедури са проведени в лабораториите “СЖС –България” - гр.
Бургас, „Сейболт-България” - гр. Бургас, Университет „Асен Златаров” - гр. Бургас,
лабораторията към Българската петролна рафинерия – гр. Долни Дъбник, Изпитвателна
лаборатория по нефтопродукти към „Приста ойл”, гр. Русе, Изпитвателна лаборатория за
горива и смазочни материали на „Петрол” АД, гр. Варна, Изпитвателна лаборатория за
горива и смазочни материали към „Булгарконтрол” АД – гр. София и „Централна
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митническа лаборатория – София”. Изготвени са 78 експертизи след арбитражно изпитване,
при 46 са потвърдени първоначално установените несъответствия.
Административнонаказателна дейност
Резултати от извършени проверки
През 2012 г. при изпитването на 962 проби са установени 121 несъответствия с
изискванията на ЗЧАВ и ЗЕВИ, от които:
- 104 несъответствия след провеждане на контролни изпитвания и издаване на
констативен протокол за установяване на съответствието на горивото с изискванията за
качество. След провеждане на 66 арбитражни процедури за проби, взети през 2012 г., при 38
са потвърдени

първоначалните резултати. Окончателният брой на установените

несъответствия с изискванията за качество през 2012 г. е 76, което представлява 8,0% от
общия брой изпитани проби. Най-често срещаното отклонение при автомобилните бензини е
за показател „налягане на парите”, а при гориво за дизелови двигатели – за показателите
„пламна температура” и „съдържание на сяра”.
При анализ на данните от окончателно констатираните несъответствия през
предходните години се наблюдава тенденция към намаляване на броя на установените
несъответствия с изискванията за качество: през 2009 г. несъответствията с изискванията за
качество са 19,7%; през 2010 г. - 12,3%; през 2011 г. са 8,0%.
- 17 несъответствия след провеждане на контролни изпитвания и издаване на
констативен протокол за установяване на съответствието на горивото с изискванията за
съдържание на биогориво. След провеждане на 6 арбитражни процедури за проби, взети през
2012 г., при 2 са потвърдени

първоначалните резултати. Окончателният брой на

установените несъответствия с изискванията за съдържание на биогориво през 2012 г. е 13,
което представлява 2,4 % от общия брой изпитани проби.
Поради отпадане на изискването за смесване на биогоривата с течни горива от нефтен
произход, за дълъг период от време през 2011 г. не може да се направи сравнителен анализ
по отношение на изменението на процента несъответствия с изискванията за съдържание на
биогориво в смесите.
В резултат на констатираните 100 нарушения през годината – 76 несъответствия с
изискванията за качество, 13 - с изискванията за съдържание на биодизел в течно гориво, и
11 документални са съставени актове за установени административни нарушения (АУАН) и
са издадени наказателни постановления (НП), както следва:
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Установени
нарушения през
2012 г.

Брой
съставени
актове през
2012 г.

Несъответствия с
изискванията за
качество – 76 бр.
Несъответствия с
изискванията за
съдържание на
биодизел в течно
гориво – 13 бр.
Документални
нарушения – 11 бр.
Общо – 100
нарушения

Брой
съставени
актове с
натрупване*

Брой издадени
наказателни
постановления през
2012 г.

Брой
наказателни
постановления
с натрупване*

66

77

65

84

10

10

6

6

11

13

11

18

87

100

82

108

* В общия брой на съставени АУАН и издадени НП са включени и тези за установени
нарушения през 2011 г.

ДАМТН е наложила принудителни административни мерки, които се състоят в
следното:
-

издадени

са

26

задължителни

предписания

за

временно

спиране

на

разпространението на горива;
- издадени са 22 задължителни предписания за забрана на разпространението на
течни горива;
-

издадени са 17 задължителни предписания за изтегляне на течно гориво, по видове и

в количество, както следва:
- гориво за дизелови двигатели, в общо количество - 27 840 л;
- автомобилен бензин А – 95Н, в общо количество - 4191 л.
Резултати от образувани административнонаказателни производства
Общият размер на наложените санкции от издадените през 2012 г. 108 наказателни
постановления е, както следва:
- имуществени санкции – 1 410 000 лв.;
- глоби – 3000 лв.
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От издадените през 2012 г.

108

наказателни постановления 63 са обжалвани.

Необжалвани са 33 наказателни постановления, от които 5 са заверени по реда на чл. 58, ал.
2 от ЗАНН. 12 наказателни постановления са в процес на връчване.
В резултат на приключилите през 2012 г. 79 административнонаказателни
производства по обжалвани наказателни постановления са потвърдени 46, 4 са изменени
относно размера на наложеното административно наказание, 1 е прекратено и 28
постановления са отменени.
Инспекторите от регионалните отдели на ГД „Контрол на качеството на течните
горива“ са участвали в 101 съдебни производства като актосъставители и/или свидетели.
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VІІІ. РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
Дейността по издаване на разрешения за оценяване на съответствието през 2012 г. е
насочена към изпълнение на основните задачи, залегнали в Плана за действие на ДАМТН за
2012 г. и постигане целите на Закона за техническите изисквания към продуктите и Закона за
медицинските изделия (ЗМИ) и свързаните с тях наредби за съществените изисквания и
оценяване на съответствието, както и към осигуряване на българските производители на
свободен достъп до единния европейски пазар чрез възможността за ползване на услугите на
българските нотифицирани органи.
Експертите от ДАМТН изпълняват всички дейности, свързани с проверка, оценка,
нотификация, издаване на разрешения на органи за оценяване на съответствието и
поддържане на нотификацията, което се осъществява чрез оценка на компетентността на
кандидатите, надзорни проверки за спазване на условията за нотификация, а също и
проверки по писмени сигнали за констатирани нарушения.
Нотификация на органи за оценяване на съответствието
За 2012 г. общият брой на прилаганите процедури за оценка на кандидати за
получаване на разрешения е 9 (от тях 4 са стартирали през 2011 г.), като извършените
проверки във връзка с оценката на тяхната компетентност са 52. Извършен е преглед на
представените документи и е направена оценка на компетентността на седем кандидати за
нотифицирани органи. Във връзка със задълженията на Република България като държава –
членка на ЕС, са подготвени и представени за потвърждаване необходимите документални
доказателства за тези кандидати в системата NANDO-Input.
При нотификацията на органите за оценяване на съответствието и в изпълнение на
задълженията си като нотифициращ орган съгласно чл.5.2 от Регламент ЕО/765/2008/,
съответно чл.R 23, т.4 и т.5 от Решение 768/2008/ЕО, през 2012 г. са осъществени 119
информационни трансфера с Европейската комисия.
До края на 2012 г. от Европейската комисия са одобрени като нотифицирани органи и
са получили разрешения за оценяване на съответствието 4 органа, а 3 са в процес на
одобряване. Нотификациите са по следните директиви: 2010/35/EU - транспортируемо
оборудване под налягане (2 бр.) , 2009/48/ЕС – играчки, и 92/42/ЕЕС - котли за гореща вода.
Двама от кандидатите все още са в различни етапи от процедурата за оценка. Изготвени са и
са изпратени документи за удължаване срока на нотификация на 2 нотифицирани органа,
които са одобрени от Европейската комисия.
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В резултат на извършената дейност в момента броят на българските нотифицирани
органи е 40 по 17 директиви.
Извършен е преглед на всички получени чрез системата за нотификация NANDOInput документални доказателства за компетентността на предложените за нотификация
органи на държави членки, по които не бяха намерени несъответствия, няма въпроси и не са
отправени възражения към ЕК.
През отчетния период са извършени планови надзори на 38 нотифицирани органи по
16 наредби, като във връзка с тях са осъществени общо 97 проверки, а също и 8 извънредни
проверки по сигнали. Извършен е текущ анализ на дейността на нотифицираните органи по
оценяване на съответствието и са набелязани мерки за подобряване на дейността им. През
2012 г. в резултат на извършена планирана годишна проверка, установени и неотстранени
несъответствия е направено предложение за отнемане на едно разрешение за оценяване на
съответствието и е издадена съответната заповед.
Поддържа се създаденият двуезичен регистър (на български и на английски език) на
българските нотифицирани органи, съдържащ информация за видовете продукти,
процедурите за оценяване на съответствието в обхвата на нотификацията, както и данни за
съответните органи.
Координиране дейността на националните работни групи
Експертите от ДАМТН координират и ръководят дейността на работните групи на
българските нотифицирани органи по прилагане на съответните наредби по чл. 7 от ЗТИП и
по чл.18 от ЗМИ. В рамките на отчетния период са проведени 14 срещи на работните групи:
осем срещи на работна група „Асансьори”, като основните дискусии са във връзка с
изменението на БДС EN 81 – 1&2, и по една среща с останалите шест работни групи по
различните наредби.
Анализ на резултатите от дейността
Като резултат от дейността по оценяване на съответствието през изтеклата 2012 г.
могат да се направят следните заключения:
- 40 български нотифицирани органи работят успешно в обхвата на 17 директиви,
които осигуряват на българските производители свободен достъп до единния европейски
пазар;
- ДАМТН като национален нотифициращ орган изпълнява своите функции и
осигурява доверието на Европейската комисия и държавите членки към нотифицирани
органи, които са равнопоставени на нотифицираните органи на държавите, членки на ЕС.
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ІХ. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
И през 2012 г. дейността по международно сътрудничество на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор се развива в посока участие в работата на международни
организации, укрепване на двустранни връзки и развитие на сътрудничество, както и
дейност, свързана с членството в Европейския съюз.
Двустранно сътрудничество
Във връзка с провежданите годишни сесии на двустранни междуправителствени
комисии за икономическо сътрудничество (МПК) с държавите Армения, Виетнам, Грузия,
Индия, Йордания, Мароко, Молдова и Украйна, ДАМТН подготвя информации за
изпълнение на препоръки от протоколи на провели се сесии на МПК, както и становища за
подготовка на сесиите.
През 2012 г. ДАМТН подготви и съгласува текст на Спогодба за сътрудничество с
Беларус.
Многостранно сътрудничество
ДАМТН си сътрудничи и участва в работата или поддържа връзки със следните
организации:
 Европейската организация по законова метрология (WELMEC) – участие при
разработване на нормативни документи и в 5 срещи на работни групи на WELMEC – РГ
№ 2 „Прилагане на директивите от Нов подход“, РГ № 5 „Метрологичен надзор“, РГ № 6
„Предварително опаковани продукти“ и РГ № 8 „Средства за измерване“.
В работните групи на WELMEС експертите обсъждат актуални въпроси, свързани с
прилагане на хармонизираното и нехармонизираното европейско законодателство в
областта на метрологията и участват в разработването на ръководства за прилагането му.
Обсъждат се проекти на документи и се разглеждат практики по надзора на пазара на
средства за измерване в държавите членки. Участието на експерти в тях е важно във
връзка с

обмяната на опит и уеднаквяването на специфичните практики при

осъществяване на тази дейност.
 Международната конфедерация на организации за инспекция и сертификация
(CEOC International) – предвид финансовите ограничения през 2012 г. ДАМТН не
участва пряко в работните групи и форуми на СЕОС. Ползват се работни документи и
статии от работните срещи на ТК на СЕОС; преведени са документи и статии относно
ролята на надзорните органи (третата страна) - органите за инспекция/контрол и
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сертификация; администрират се въпроси, свързани с членството, предоставя се
информация относно дейността на ДАМТН с цел изготвяне на годишния отчет на
организацията.
Участие в работата на европейските структури
Работа на експерти от ДАМТН в работните групи и ADCO групите на
Европейската комисия и участие във форуми, организирани от ЕК
Във връзка с членството на Република България в ЕС и провеждането на редовни
заседания на работните групи и ADCO групите на ЕК, работещи по въпросите на
техническата хармонизация по директивите от Нов подход, през 2012 г. експерти от ДАМТН
участваха в следните заседания:
1. работни експертни групи по директиви 2006/42/ЕC (Машини) – 2 сесии; 94/9/ЕС
Съоръжения и системи за защита, предназначени за работа в потенциално експлозивна
атмосфера (ATЕX); 97/23/EC (Съоръжения под налягане); 2009/142/EC (Газови уреди),
89/686/ЕЕС (Лични предпазни средства) – 2 сесии; 2004/108/ЕС (Електромагнитна
съвместимост); 95/16/ЕС (Асансьори) и РГ ”Средства за измерване“;
2. ADCO групи по надзора на пазара по директиви 94/9/ЕС (ATEX) – 2 сесии;
97/23/EC (Съоръжения под налягане); 99/5/ЕС (R&TTE), 2002/95/ЕС (RoHS), 2005/32/ЕС
(Екодизайн), 2009/48/EC (Безопасност на играчки); 2006/95/ЕС (LVD), 89/106/EEC
(Строителни продукти) – 2 сесии; 2006/42/ЕC (Машини) – 2 сесии; 89/686/EEC (PPE),
2004/108/ЕС (ЕМС) – 2 сесии;
3. участие в срещи по проект на ЕК (с координатор PROSAFE) „Съвместни дейности
по надзор на пазара JA2011” - продуктови групи „Фойерверки” (3 срещи) и „Зарядни
устройства” (2 срещи);
4. участие в годишен семинар по надзор на пазара във връзка с проект „Съвместни
дейности по надзор на пазара (JA2011)”;
5. участие в заседание на постоянния комитет към Директива 2000/9/EC (Въжени
линии).
Експертите от ДАМТН участват с коментари в дискусиите по време на заседанията
на работните групи на EK. В работна група „Средства за измерване“ на ЕК участваме като
компетентен орган по прилагане на Директивата за средства за измерване (MID) и за
неавтоматични везни (NAWI); през 2012 е изразена позиция, съгласувана с МИЕТ, по
отношение на промяна на хармонизирани стандарти за електромери и везни с неавтоматично
действие, касаещи пълното съответствие с директивата; становища по отношение на
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разглеждани таблици за съответствие между рекомендации на Международната организация
по законова метрология и съществени изисквания в директиви; обсъждане на ръководства за
прилагане на директивите за СИ и др. В работните групи се разглеждат и предложения за
изменение на европейските директиви, което дава възможност на този етап да се защити
национална позиция на експертно ниво.
Участието на експерти в групите за административно сътрудничество (ADCO) дава
възможност за запознаване с възникнали казуси по прилагане на хармонизираното
законодателство на Европейския съюз и с начина, по който държавите членки са ги решили.
Споделеният опит е полезен за предотвратяване възникването на проблеми, появили се вече
в някои от страните. Споделянето на добри практики по надзор на пазара, обменът на
информация за несъответстващи продукти или проблемни групи продукти, дискусиите,
свързани с развитието на хармонизираните стандарти, изработването на ръководства за
продукти, разработването на форми за проверка на продукти спомагат съществено за
подобряване и уеднаквяване действията по надзор на пазара. Участието на експерти от
ДАМТН в работата на тези групи позволява обмяната на опит и допринася за уеднаквяване
на практиката при прилагане директивите от Нов подход и за изясняване на спорните
моменти в тълкуването и прилагането на европейското законодателство.
6. участие в заседание на работна група „Техническа хармонизация“ на Съвета за
разглеждане на въпроси, свързани с уеднаквяване на текстовете на 9 директиви – асансьори,
електрооборудване, предназначено за използване в определени граници на напрежението,
електромагнитна съвместимост, пиротехнически изделия, обикновени съдове под налягане,
средства за измерване, неавтоматични везни, експлозиви за граждански цели, съоръжения за
работа в потенциално експлозивна среда, с разпоредбите на Решение 768/2008 – 3 сесии.
Ескпертите от ДАМТН, участващи в работната група на Съвета, представят
националната позиция по текстовете за промяна на директивите, съобразно утвърдената
рамкова позиция и инструкциите за съответните заседания, утвърдени по механизма на ПМС
85 от 2007 г.
Участие при прецизиране и редактиране на българския текст на проекти на
нормативни документи на Европейския съюз:
 терминологично са проверени преводите на съществените изисквания на 9-те
директиви от пакета за уеднаквяване с изискванията на Решение 768/2008;
 направена е лингвистична редакция на 2 брошури - за електрическата и
електротехническата индустрия и за химическата индустрия в България, изготвени във
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връзка с информационна кампания на Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма.
Участие в проекти с европейско финансиране
Проект BG161РО003-4.3.02-0001-С0001 „Укрепване на надзорните и контролните
органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от
националната инфраструктура по качеството” по оперативна програма “Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013”
На 18.9.2012 г. бе подписан договор с идентификационен номер BG161PO003-4.3.020001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос
4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика“.
В хода на изпълнението на дейностите по проекта се осъществи:
• Разработване

на

необходимите

документи

(технически

спецификации,

методики за оценка на офертите и др.) за организиране и провеждане на процедурите за
възлагане на обществени поръчки по дейности 1, 2 и 3 и поддейности 4.1 и 4.5 съгласно
подписания договор.
• Изготвяне на презентация и кратка информация за проекта на български и
английски език и публикуването им на интернет страницата на ДАМТН, изготвяне и
публикуване на интернет страницата на графично изображение във връзка с
изискванията за визуализация и публичност.
• Изготвяне

и

представяне

в

Управляващия

орган

на

ОП

”Конкурентоспособност” (ОПК) на искане за съществено изменение на договора за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и приложението към него и
подписване на анекс към договора.
• Подготовка на документация и обявяване на публична покана с уникален код
9010334 с предмет „Избор на външни експерти за участие в екипа за управление на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в изпълнението на проект
BG161РО003-4.3.02-0001-С0001 „Укрепване на надзорните и контролните органи в
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната
инфраструктура по качество”.
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Проектно предложение по оперативна програма “Административен капацитет” Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2.-08:
Разработване на необходимата документация и представяне на проектното
предложение в Министерството на финансите, дирекция „ОПАК“ (№ ЦА12-22-28/20.11.2012
г.) за оценяване.
Многостранен проект на ЕК „Съвместни действия по надзор на пазара на продукти
в обхвата на директива „Обща безопасност“ и на хармонизирани продукти“ (JA2011):
• стартиране на проекта през м. март 2012 г.: подготовка и участие на 3-ма
експерти в откриващите срещи по пиротехнически изделия и зарядни устройства;
• 2-ма експерти от ДАМТН бяха включени в работна група към продуктова
група „Фойерверки“ и участваха в подготовката на документи, необходими за:
осъществяване на съвместни действия по надзор на пазара на фойерверки, провеждане
на тръжна процедура за избор на изпитвателна лаборатория, вземане на проби и
транспортирането им до изпитвателната лаборатория;
• участие на 4-ма експерти във втората и третата работна среща по продуктови
групи „Фойерверки“ и „Зарядни устройства“ – септември и ноември 2012 г.;
• През м. декември 2012 г. инспектори от ДАМТН осъществиха надзор на пазара
и закупиха за изпитване 8 проби от фойерверки, категория 1, 2 и 3. Образците ще бъдат
транспортирани и изпитани в акредитирана лаборатория в Румъния през 2013 г.
Проверката продължава с преглед на техническите досиета.
Многостранен проект „Съвместни действия по надзор на пазара на битови
електрически уреди по отношение на риска от изгаряне при допир на нагорещени неработни
повърхности“ (JA2012 Hot non-functional surfices):
През 2012 г. ДАМТН участва в международния проект към група ADCO LVD. Целта
на проекта бе събиране на информация, която да послужи за подготовка на предложение за
промяна на стандарта ЕN 60335-2-9. В тази връзка експерти от ДАМТН провериха 531
различни уреди – тостери, контактни грилове, сандвич тостери, гофретници и минифурни.
Бяха закупени и изпитани 5 вида тостери, 2 вида контактни грилове, 2 вида сандвич
тостери, 2 вида гофретници и 4 вида минифурни; извършена бе проверка на техническите
досиета на продуктите, проверка на инструкциите за употреба, както и проследяване
произхода на продуктите. От 15-те изпитани продукта, 13 не отговарят на част от
изискванията за нагряване. Издадени са 7 заповеди за спиране разпространението и
изтегляне от пазара.
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Резултатите от изпитванията на 15-те вида продукти и от проверката на техническото
досие и инструкцията за употреба на всеки продукт, попълнени в специална форма, са
представени на ръководителя на проекта и са публикувани на интернет страницата на CIRCA
- ADCO LVD.
Участие в трансгранични кампании по надзор на пазара
 През трето тримесечие на 2012 г. експерти от ДАМТН участваха в 5-ото
упражнение в рамките на АDCO ЕМС за проверка критериите и правилата на въведените
процедури за надзор на пазара в областта на ЕМС, за хармонизиране на оценките и
сближаване на действията, предприети към несъответстващите продукти, от всички
органи по надзор на пазара на държавите членки. Резултатите от извършената проверка
на административното съответствие на продукта

комплект зарядно устройство и

подложка за безжично зареждане на мобилни телефони, по предоставени от АDCO
ЕМС документи, са изпратени на ръководителя на упражнението за обобщаване и
изготвяне на доклад.
 През четвърто тримесечие на 2012 г. стартира организираната от АDCO ЕМС
5-а съвместна трансгранична EMC кампания за надзор на пазара 2012/2013. Обект на
кампанията са импулсни захранвания за преносими компютри и подобна апаратура,
предлагани самостоятелно. Проверени са общо 38 устройства от различни марки и
модели в целия ценови диапазон. За 23 устройства са установени несъответствия в
търговските обекти по отношение инструкцията за употреба и нанесените обозначения и
маркировки. За 11 от тях проверката е продължена за отстраняване на несъответствията
чрез коригиращи действия. За три устройства без инструкции за употреба на български
език проверките са приключили, като отговорният икономически оператор е
окомплектовал разпространените в търговската мрежа устройства с такава инструкция.
За осем устройства проверките продължават.
Според условията за участие в кампанията от проверените 38 устройства са
закупени 5 устройства, избрани на случаен принцип, за изпитване в акредитирана
лаборатория по приложимите стандарти за смущаващи електромагнитни излъчвания. За
тези устройства предстои проверка на документите, удостоверяващи съответствието със
съществените

изисквания

на

Наредбата

за

електромагнитна

съвместимост

(НСИОСЕМС). Резултатите от изпитванията и от проверките на административното
съответствие ще бъдат изпратени на ръководителя на проекта.
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Х. СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ АДМИНИСТРАЦИИ, ИКОНОМИЧЕСКИ
ОПЕРАТОРИ И ТЕХНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Участие в координационния механизам на ПМС 165/2004 г. Изпълнение на
задълженията като институционална точка за контакт относно приложението на
Регламент 764/2008 и на задълженията по Директива 98/34/ЕО
Експертите от институционалната контактна точка на ДАМТН в координационния
механизъм на ПМС 165/2004:
 изготвят информация от ДАМТН по прилагане на Регламент 764 за второто
полугодие на 2011 г.;
 координират подготовката на отговори на запитвания на чужди потребители
относно изискванията на българското законодателство по отношение определени групи
продукти – 3 бр.;
 насочват по електронен път към специализираната администрация на ДАМТН
26 получени нотификации от държави членки и проекти на текстове на нормативни
актове, свързани с областите на компетентност на ДАМТН;
 предоставят проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за
безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори на Националния
информационен център за обмен на информация за проекти на технически регламенти с
ЕК към МИЕТ за нотификация пред ЕК – нотификация № 2012/082/BG.
Участие в работата на Международния технически панаир в Пловдив
По традиция при провеждането на Международния есенен технически панаир в
Пловдив (24.09 - 29.09.2012 г.) ДАМТН организира конкурса “Златен медал и диплом”,
съвместно с други институции, представители на бизнеса и научните среди: сформира
Централна комисия, както и работни групи, в които участват експерти от агенцията;
главният секретар на ДАМТН председателства Централна комисия за присъждане на
златните медали и дипломи. През 2012 г. бе предложено и реализирано изменение на
критериите за оценка на кандидатите за медал и диплом. Акцент бе поставен на
иновациите, като бе дадена възможност продукти, произведени от български и чужди
фирми, да бъдат представени на потенциалните им клиенти още преди да са в серийно
производство или вече утвърдени на пазара.
В процеса на тази дейност е осъществено тясно сътрудничество с различни
министерства, ведомства, представители на стопански организации и научните среди.
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Участие в междуведомствени работни групи, съгласно ПМС 85/2007 към Съвета
за европейски въпроси


Участие в заседание на РГ 3 "Право на установяване и свободно движение на услуги":

подготовка на 3 становища по проекти за изменение на нормативни документи и 4
позиции по запитване на ЕК във връзка с български нормативни документи.


Участие в работна група 20 „Околна среда” към Съвета по европейските въпроси,

сформирана със заповед №РД -315/26.03.2010 г. на министъра на околната среда и
водите.


Служители на ГД “Метрологичен надзор“ са участвали в съвместна работна група в

НАП за изменение на Наредба № Н-18 (ФУ), както и в заседания на постоянната работна
група по §4 от Наредба № 3 от 19 февруари 2010 г. към Агенция „Митници“.
Сътрудничество с Българския институт за стандартизация


Участие в работата на ТК 28 на Българския институт за стандартизация: гласуване по

проекти и ревизия на 4 стандарта: ISO 1100-1, ENV 13005, prEN ISO 4064-1,3,4,5 и
FprCEN/TR 16469.


Участие на лектори от ДАМТН в 5 семинара, организирани от БИС в рамките на

инфорационната кампания за бизнеса по проект на БИС по ОП „Конкурентоспособност“.
Взаимодействие с Агенция „Митници”
През 2012 г. са получени общо 271 уведомления за 1133 продукта във връзка с
Инструкцията за взаимодействие между Агенция “Митници” и ДАМТН за прилагане на
мерките за надзор на пазара. При извършените проверки е констатирано следното: 862 вида
продукти съответстват на изискванията - допускане за свободно обращение; 213 вида
продукти не съответстват на изискванията за безопасност – допускане за свободно
обращение не е разрешено; 302 вида продукти са извън компетенциите на ДАМТН.
Преобладават

проверките

на

играчки,

строителни

продукти

(цимент),

електросъоръжения и газови уреди. От различни марки и модели продукти не са допуснати
за

свободно

обращение:

играчки

–

81

380

бр.,

радиосъоръжения

и

крайни

далекосъобщителни устройства - 50 бр., лични предпазни средства - 100 бр., строителни
продукти - 114 бр., машини - 10 бр., крикове с хидравличен подемник – 10 бр., газови уреди 211 бр., електросъоръжения - 2118 бр., пиротехнически изделия

-148 744 бр. и лични

предпазни средства - 205 бр.
През декември 2012 г. е извършена проверка на 30 контейнера с пиротехнически
изделия. Направен е визуален преглед и документална проверка на 463 модела
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пиротехнически изделия. При проверките са констатирани несъответствия за различни марки
и модели продукти, в това число 74 244 бр. пиротехнически изделия и 41 184 бр. играчки,
които неправилно са декларирани като фойерверки. Изпратени са уведомления със
становище „Продукти, несъответстващи на изискванията - допускането за свободно
обращение не е разрешено“.
При проверките във връзка с постъпилите уведомления от Агенция “Митници” за
внос на 3739 везни с неавтоматично действие и за измервателна система за течности,
различни от вода, не са констатирани несъответствия.
Извършена е проверка на играчки на територията на гр. Бургас в два обекта – фирмени
складове, стопанисвани от вносители, при която са установени 6 модела играчки с видими
несъответствия със съществените изисквания на наредбата и 11 модела играчки без
маркировка за съответствие. Поради често констатираните несъответствия при играчките,
пускани на пазара от тези фирми, са изпратени уведомителни писма до Агенция ”Митници” за
засилен митнически контрол.
И през 2012 г. сътрудничеството и взаимодействието с Агенция ”Митници” се развива
в съответствие с изискванията на Регламент 765/2008 г. и документа „Насоки за контрол
върху вноса в сферата на безопасността и съответствието на продуктите” на Европейската
комисия. Следва да се отбележи, че ДАМТН и Агенция ”Митници” работят съгласно
Инструкцията за взаимодействие, подписана през м. март 2009 г., като в това отношение
изпреварват много от държавите членки, които тепърва трябва да предприемат действия за
установяване на сътрудничество между тези органи, за да отговорят на изискванията на
европейското хармонизирано законодателство.
Дейности в сътрудничество с други органи и организации


Служители на ГДИДТН са извършили 6 съвместни проверки със служители на

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ на лица, вписани в регистъра по чл. 36,
ал. 1 от ЗТИП, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с
повишена опасност за спазване на обхвата на издаденото им удостоверение и условията, при
които са го получили, както и за изпълнение от тези лица на задълженията им по ЗТИП и
наредбите по прилагането му.


Служители на ГДИДТН са участвали в 21 заседания към експертни съвети, създадени

от кметове на общини.


Служители на ГДИДТН са участвали съвместно с други контролни органи в 122
проверки в обекти, в които се експлоатират съоръжения с повишена опасност.
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И през 2012 г. продължава съвместната дейност с органите на МВР, Агенция

„Митници“ и НАП, като са извършени 27 внезапни проверки на обекти, разпространяващи

течни горива, при 6 от съвместните проверки са констатирани несъответствия на
изискванията за качество.


През годината продължават съвместните работни срещи на специалистите и

производителите на биогорива в страната, организирани от Българската петролна и газова
асоциация, Асоциацията за биогорива, МОСВ и др.


Във връзка с покана за съвместна проверка с екип на предаването БАРКОД по TV7 е

извършена проверка на надуваеми играчки и слънчеви очила в курортен комплекс Св.св.
Константин и Елена. Проверените играчки са в съответствие с изискванията на ЗТИП и
НСИОСИ. При слънчевите очила констатираните несъответствия са формални, но поради
невъзможност да се проследят по веригата на доставка, по предложение на търговеца са
унищожени наличните количества от две марки слънчеви очила.
Проверки по искане на други контролни органи
Софийска дирекция на вътрешните работи (СДВР)
По искане на СДВР са извършени съвместни проверки в складове за съхранение на 37
вида взривни вещества за граждански цели и 31 вида пиротехнически изделия. Не са
констатирани несъответствия.
Комисия за защита на потребителите (КЗП)
По искане на КЗП са извършени съвместни проверки на 5 вида потребителски
продукти, при които за 4 от продуктите не са установени нарушения на приложимите
наредби. За мобилен телефон, разпространяван чрез български сайт за електронна търговия,
КЗП е уведомена за резултатите от проверката и за необходимостта търговецът да
предоставя на потребителите с всеки продукт пълен превод на български език на издадената
от производителя инструкция.
По сигнали на граждани, постъпили в Комисията за защита на потребителите, са
извършени 7 проверки на качеството на течните горива. Общо проверките по сигнали на
граждани за годината са 28, като при 4 от проверките са констатирани 6 несъответствия на
изискванията за качество, определени в Наредба за изискванията за качеството на течните
горива, условията, реда и начина за техния контрол, от които 4 за гориво за дизелови
двигатели, 1 за автомобилен бензин А-95Н и 1 несъответствие с изискванията за съдържание на
биогориво в течно гориво за дизелови двигатели, съгласно ЗЕВИ.
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ХI. ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА
С цел изпълнение на политиката на ДАМТН за планиране и организиране на
обучение, повишаване и поддържане на професионалната квалификация на служителите,
ежегодно се разработва План за обучение на служителите на агенцията.
Във връзка с изпълнението на Плана за обучение на служителите през 2012 г. е
организирано задължително и специализирано обучение на 79 служители.
Ежемесечно на Института за публична администрация се предоставя информация за
новопостъпилите и назначените за първи път на ръководна длъжност служители, които
подлежат на задължително обучение.
С цел повишаване на професионалните умения служители са включени в
специализирани обучения за:


прилагане на Закона за обществените поръчки,



прилагане на трудовото законодателство,



прилагане на новата нормативна уредба за служителите в държавната

администрация;


годишното счетоводно приключване в бюджетната сфера.

Служители са участвали в задължително обучение за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд и противопожарна защита.
Проведено е дистанционно обучение на служителите в агенцията с антикорупционна
насоченост и за запознаване със задълженията им по Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
Служители са взели участие в семинари в областта на информационната сигурност,
борбата с компютърните престъпления и ефективното управление на бизнес процесите.
Проведени са обучения, свързани с изпълнение на дейностите по прилагане на
законите в обхвата на компетенциите на ДАМТН, а също така и за въвеждане на добри
практики в работата на служителите:
•

прилагане на Директивата за везни с неавтоматично действие - 30 инспектори

от ГДМН;
•

прилагане на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на

Съвета за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с
предлагането на пазара на продукти, на Наредбата за съществените изисквания и оценяване
на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, Наредбата за съществените
изисквания и оценяване на съответствието на играчките - 50 инспектори от ГДНП;
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•

прилагане на ЗТИП и на чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за

извършване на надзор на пазара - 13 новоназначени служители в ГДНП;
•

“Разделителни и спектрални методи за анализ”, вътрешни одитори на системи

за управление в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006 и БДС EN ISO
19011:2011 г., и за отговорници за метрологично осигуряване - 6 експерти от ГДККТГ;
•

изменения в нормативната уредба за контрола на качеството на течните горива

и повишаване ефективността на контрола - семинар с участие на 23 инспектори от ГДККТГ;
•

безопасна експлоатация и технически надзор на въжени линии – с акцент

върху важни аспекти при прилагане на Наредбата за съществените изисквания към въжените
линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и
подсистеми,

въвеждаща

в

националното

законодателство

на

Република

България

разпоредбите на Директива 2000/9/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 март
2000 г., отнасяща се до въжени линии, предназначени за превоз на хора - 12 инспектори от
ГДИДТН.
ДАМТН участва активно в изпълнението на проекта „Създаване на капацитет за
бъдещето - провеждане на студентски стажове в държавната администрация”, финансиран от
ОПАК, съфинансиран от ЕС чрез Европейските

структурни фондове, с бенефициент

администрацията на МС, като осигури координация и обучение чрез наставничество на
четирима студенти (дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“,
дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ и дирекция
„ Планиране, координация, контрол и международно сътрудничество“).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изпълнявайки Плана за действие за 2012 г., Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор работи за реализирането на следните основни приоритети от Програмата
на правителството на европейското развитие на България 2009 - 2013 г. :


Подобряване на бизнес средата.



Изпълнение на ангажиментите по линия на ЕС, свързани с ефективното

функциониране на вътрешния пазар и недопускане нарушения на правилата за неговото
функциониране.


Подобряване качеството на атмосферния въздух.



Подобряване на контрола върху източниците на шум.

Освен като контролен орган с правомощия и задължения по специални закони, през
2012 г. ДАМТН функционира и се развива и като структура от държавната администрация.
Представители на агенцията участваха в проекти и програми, които способстват за развитие
на администрацията в Република България.
Служители от различни категории се включиха като експерти и обучаващи се в
проекти

по

ОП

„Административен

капацитет”,

програмирани

и

управлявани

от

Министерския съвет като:


проект „Политика на таксите в съответствие с обществените отношения –

условие за добро управление”;


проект „Развитие на системата за планиране и мобилност в държавнатта

администрация”.
ДАМТН е бенефициент по проекта „BG161РО003-4.3.02-0001-С0001 „Укрепване на
надзорните и контролните органи в Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор като елемент от националната инфраструктура по качеството” по оперативна
програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007- 2013”.
С изпълнението на проекта ще се укрепи административният капацитет на ДАМТН за
ефективно изпълнение на надзорните и контролните й функции, с което ще се подобри
бизнес средата и ще се създадат условия за равнопоставеност на икономическите оператори
и честна конкуренция.
Във връзка с усъвършенстване на бизнес средата ДАМТН участва в работната група
към Съвета за административна реформа, чиято задача е да анализира администрираните от
държавните органи режими с цел намаляване на административната тежест за бизнеса. В
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рамките на тази работна група ДАМТН предложи отпадане на 4 административни режима и
в изпълнение на Решение 808 от 8.10.2012 г. за приемане на План за намаляване на
регулаторната тежест за бизнеса подготви необходимите изменения на нормативни актове за
приемане от Министерския съвет.
Друг приоритет в работата на администрацията на ДАМТН са действията по
ограничаване и недопускане на корупционни практики. През 2012 г. ДАМТН изпълни
всички мерки, залегнали в Плана за действие за превенция и противодействие на корупцията,
от компетентността на МИЕТ и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към
министъра на икономиката, енергетиката и туризма, като разработи необходимите
процедури, организира обучения и създаде механизми за ограничаване и управление на
корупционния риск.
През настоящата кризисна година и при бюджетни ограничения ръководството и
администрацията на ДАМТН положиха изключителни усилия за ефективно изпълнение на
своите функционални задължения при наличните ресурси и ограничаване на разходите,
включително чрез оптимизиране на използвания сграден фонд. Предприети са действия за
освобождаване от ненужни имоти и предаването им на други администрации с цел
намаляване на текущите разходи, актуализация на споразумителните протоколи за
разпределение на разходите в сградите, съвместно ползвани с други администрации,
застраховане на имуществото и персонала.
В заключение следва да се подчертае, че приоритетните задачи и краткосрочните цели
на ДАМТН за 2012 г. са постигнати.
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